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إوما : »عه عمش ته انخطاب قال: قال سسىل هللا 

ه كاود األعمال تانىُاخ، وإوما نكم امشئ ما وىي، فم  

ه وم   .هجشذه إنً هللا وسسىنه فهجشذه إنً هللا وسسىنه

أو امشأج َرزوجها، فهجشذه  كاود هجشذه نذوُا َصُثها

 .«ما هاجش إنُهإنً 

 ته مهذٌ:ق ال  انحافظ انكثُش عثذ انشحمه 

 .فهُثذأ تهزا انحذَث ،ف كراتًاصى   ه أساد أن َ  م   

وفُه ذىثُه نطانة انعهم  أن َصحح وُره  (:أحمذ)قهد 

فكم عمم تذون إخالص ووُح  ؛فٍ كم عمم َعمهه

وانعُار  ،صادقح ال قُمح نه، تم هى وتال عهً صاحثه

 تاهلل.
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 مؼدمة ادمـف

 .احلّد هلل، وافهالة وافسالم ظذ رشول اهلل 

 وبعد:

ؾرس ـوروٕٚ  ىن  ٍَ إتؼ وتَ  (م4242) ْٚ هذاٍي ظٚمؾ

وهو وبٚء ظٚدي بنٓٚدة مْيّٜ  اهلل وإيٚـم مْه( َّْٚ ِ  )َش 

 .افهحٜ افًٚدٜٔ

، (م;423)وؿد طٓر هذا افٍروس ذم مْتهف ديسّز  

ـّك، وافسًوديٜ،  ،وتم تًىٔل افدراشٜ ذم دول ـثرة

واإلمٚرات، وافُويٝ،  وؿىر، وافًراق، وإيران، 

 ...وؽرهٚريٚ اجلْوبٜٔٚبٚن، وإيىٚفٔٚ، وـووادٌرب، وافٔ

 .بسبٛ هذا افداء -من افدول   وافُثررافُث
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وبسبب هذا اـػروس شاطت بع اــاس بعض  

ل بعض اجلدل اـػؼفي دم ص  اإلشاطات وادغاـطات، وح  

ومن هذه ادسٚئل مسٖفٜ آظتُٚف ذم  مسائل رشطقة،

ع واجلامظٚت َّ ع اجلُ ْْافبٔوت بسبٛ إؽالق ادسٚجد ومَ 

  .ؾٔٓٚ

 ُٝ ُٝ  ،دّ ظن شٚظد اجلِ  رُت ّ  بٚهلل وَص  ؾٚشتًْ ذم  وؾتن

افُتٛ ظن أؿوال افًِامء ذم هذه ادسٖفٜ، وأشٖل اهلل 

 ََ  بول.افتوؾٔق واف

ك ظذ شٔدٕٚ حمّد وظذ آفه ٚرِ م وبَ ِ  افِٓم وَش  ل  وَص 

 .أمجًغ وصحبه

 

 



 فقه النوازل في اعتكاف المنازل

 7  

 واحلّد هلل رب افًٚدغ. 

  آل رجٛ بن حمّود أبو إٔس أمحد /وـتبه ببْٕٚه: افبٚحٞ

أربًغ من واحد وئٜ وم فًٚم أفف وأربع ،موٚنرؽرة 

 .هجرة افْبي 

 م(.4242ـ  أبريلـ 46) يوم اجلًّٜادواؾق 

 :2242324348544ٚتف: اهل 

 22423774759842: ٚبواتساف
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 خطة اـبحث

 طـارص، وهي: ستةاشتؿؾت طذ 

 .متٓٔد [3] 

 .مٍٓوم مسجد افبٔٝ [4]

أؿوال افًِامء،  وؾٔه ،هتسجد بٔاظتُٚف افرجل ذم م [5]

 ترجٔح ادٗفف.و ،وإدفٜ ومْٚؿنتٓٚ

أؿوال افًِامء،  وؾٔه، اظتُٚف ادرأة ذم مسجد بٔتٓٚ [6] 

 ترجٔح ادٗفف.و، وإدفٜ ومْٚؿنتٓٚ

 .ذم ادسٖفٜ [ بًض ؾتٚوى افًِامء ادًٚرصين7]

[ ؾتوى ادٗفف بجواز آظتُٚف ذم افبٔوت فِرجٚل 8]

 .افوبٚء مٚنوافْسٚء ذم ز
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 متفقد[ 1]

وافهالة وافسالم ظذ شٔدٕٚ  ،واحلّد هلل ،شم اهللٚبِ 

 رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم.

 :وبعد

ـٚن من ظٚدة افسِف أن يتخذوا ذم بٔوهتم أمٚـن )ؾَد 

 ؿٚفه احلٚؾظ ابن رجٛ احلْبع. .(فِهالة ؾٔٓٚدة ًَ مُ 

 بٚب ادسٚجد ذم) :((صحقحه))وؾال اـبخاري دم 

 (.تافبٔو

 .«داره مجٚظٜذم مسجده ذم »وصذ افزاء بن ظٚزب: 

آظتُٚف ذم هذا افُتٚب: ذم  مسٖفتْٚأصل  ؾؾُت:

وفُن هذا متٓٔد ٓبد مْه، افبٔوت ذم زمٚن وبٚء ـوروٕٚ، 

 ُٝ مع أجوبتٓٚ من ـتٚيب:  هْٚ إشئِٜ أتٜٔ وؿد َِٕ
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ٍَٚف ذم ؾَ))   ((ه زـٚة افٍىر وآظتُٚفافٍتٚوى اخِل

ف آطتؽاف: ط  1س))  .رِّ

ٔ ٜ  ج: ؾال اـعقـي:
ِ آظتُٚف هو افِبٞ ذم ادسجد بْ

 افتًبد.

احلبس وادُٞ وافِزوم.  هو دم اـؾغة: وؾال اــووي:

ادُٞ ذم ادسجد من صخص خمهوص  ودم اـػع:

 بهٍٜ خمهوصٜ.

 :ما ُحْؽم آطتؽاف؟ وما ثواب ادعتؽف؟2س

 .آطتؽاف مستحب ج:

ؼ ل اإلمجاع   طدد ؿبر من أهل اـعؾم، طذ  لـك طذوؾد ك 

ابن ادْذر، وابن ُرْصد، وابن حزم، وافْووي،  رأسفم:

 وابن ُهَبْرة،  وابن ؿدامٜ، وافزرـق.
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صذ اهلل  ؾٍُٔي أن ادًتُف متبع فُسْٜ افْبي ،أما ثوابه

 .ظِٔه وشِم

وـل ظّل ُأخٍي ثوابه ؾَد دل ظذ ِظيم هذا افثواب،  

 وإضحٜٔ. ـام ُأخٍي ثواب افهٔٚم

ًرف ذم ؾول آظتُٚف ؿِٝ ٕمحد: تَ  ؾال أبو داود:

ٚ.ؾصًٔئٚ؟  ًٍ  َٚل: ٓ، إٓ صًٔئٚ ضًٔ

 : ما رشوط صحة آطتؽاف طذ اـراجح ـديك؟3س

  هي:مخسة، وج: رشوط صحة آطتؽاف 

 .اإلشالم-

 .وافْٜٔ -

 .وافًَل -

 .وافتّٔٔز -
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 وأن يُون ذم مسجد. -

 : ما مؽان آطتؽاف؟4س

 فَوفه تًٚػ: >ادسجدهو آطتؽاف  ؽانم ج:

ٍُوَن ذِم } ُتْم َظٚـِ ْٕ وُهن  َوَأ َٓ ُتَبٚرِشُ َِْك ُحُدوُد َو ادََْسِٚجِد تِ

َْ  اهللِ ُ اهلُلَؾاَل َت َذفَِك ُيَبغ  ـَ ْم آَيٚتِِه فِ  َرُبوَهٚ  ُٓ  ِ ًَ ِْ ِٚس َف

ونَ  َُ  [ . 3:9]افبَرة:  {َيت 

 صػة ادسجد اـذي ث خالف ؿبر بع اـعؾامء دمد  ثم ح  

 يؽون ؽقه آطتؽاف.

  .إٔه ذم ـل مسجد تَٚم ؾٔه اجلامظٜ :واـراجح 

من احلٍْٜٔ، ومٚفك، وأمحد، وأبو ثور،  وبه ؾال اجلؿفور

 وإشحٚق... وؽرهم.

 إَْوػ أن يُون مسجًدا تَٚم ؾٔه اجلًّٜ. ؾؾت:
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ٓ اطتؽاف إٓ دم ادساجد »: هل صح حديث: 5س

 ؟«اـثالثة

ضًٔف مرؾوًظٚ، وافهواب ، بل هو حديٞ ال  ـَ  ج:

 . ظذ حذيٍٜ بن افٔامن ريض اهلل ظْه وؿٍه

ٍه صٔخْٚ  هذا ما أختاره ؽقه. ومل أكػرد هبذا،  ً ؾَد َض

 افًدوي، وصٔخْٚ احلويْي، وصٔخْٚ حمّد ظّرو ظبد

 .افِىٔف، وافنٔخ خٚفد احلٚيك... وؽرهم

ٚ وَخ َِ ؾٕٚصل فدى مجٚهر افًِامء َش  :ؾؾُت  ًٍ َِٚ أن  -ًٍ

 .آظتُٚف يُون ذم ادسجد

ده افرجل ذم ظَ وفُن ضٚئٍٜ مْٓم رأت أن ادُٚن افذي أَ  

ق ظِٔه مسجد افبٔٝ، َِ ىْ بٔته فِهالة ؾٔه يُّن أن يُ 

 .ويُّْه أن يًتُف ؾٔه
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وفًل هذا افَول افٍَٓي خيدمْٚ ذم هذه ادسٖفٜ افٍَٜٓٔ  

 ٜئإوب وهي آظتُٚف ذم افبٔوت ذم زمٚن ،افْٚزفٜ

 .وؽرهٚ( افُوروٕٚـ)ـ

واصتد اخلالف بغ افًِامء ذم اظتُٚف ادرأة ذم مسجد  

 بٔتٓٚ.
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 مٍٓوم مسجد افبٔٝ [4]

  اـعراؾي:احلاؽظ أبو اـػضل زين اـدين ؾال 

ٔ  ادُٚن ادُ هو  ده ؾٔه ظَ هو ادُٚن أَ وؿٚل:  .ٖ فِهالة ؾٔهٓ

  .(3)فِهالة

ٖ ٓٔ  دُٚن ادًزول ادُ هو ا :ودم ادوسوطة اـػؼفقة اـؽويتقة

 .(4)ادتخذ فِهالة ذم افبٔٝ

 

 

 

 

                                                

 (.6/388(، ):;3/ 6) ((ح افتثريٛ ذم رشح افتَريٛرْ ضَ ))إير:  (3)

 (.455/ :) ((ادوشوظٜ افٍَٜٓٔ افُويتٜٔ))ر: إي (4)
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 وؾال اــووي:

 ،يهح اظتُٚف ادرأة ذم مسجد بٔتٓٚ :وؿٚل أبو حٍْٜٔ 

ٔ  وهو ادوضع ادُ   .(5)ٖ من بٔتٓٚ فهالهتٚٓ

  ن:ؼِّ ؾ  ؾال ابن ادُ و

ـَ خَ ي ظن افْ وِ ورُ  رج إػ ه أن خَي رِ ًي: إٔه ـٚن إذا 

فه:  ويَول فِخٚدم: ؿل ،بٔتهذم مسجد  جِس ،(6)افرجل

 .(7)هو ذم ادسجد

 : اـعظقم آباديؾال 

افذي اختذه ذم افبٔٝ  ادوضع :)مسجد بٔته( أي

 .(8)فِهالة

                                                

 (.:8/ :) ((رشح افْووي ظذ مسِم))إير:  (5)

 يًْي: افؤف. (6)

 (.:85/ :4) ((افتوضٔح فؼح اجلٚمع افهحٔح))إير:  (7)
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 وؾال اـشقخ ابن طثقؿع:

 .ه مهذذتْ ادُٚن افذي اخت   هو (:مسجد بٔتٓٚ)

وـٚن افْٚس ؾٔام شبق يتخذون فِْسٚء مهِٔٚت ذم  

ٜ خٚصٜ تهع ؾٔٓٚ جًِون حجرة مًْٔبٔوهتم، ؾَٔ 

 .(9)افْسٚء

ٖ ٓٔ  هو ادُٚن ادًزول ادُ  :ودم ادوسوطة اـػؼفقة اـؽويتقة

 .(:)ادتخذ فِهالة ذم افبٔٝ

 

 

 

                                                                                   

 (.533/ 3) ((ظون ادًبود))إير:  (8)

 .(733/ 8) ((عستَِْ افؼح ادّتع ظذ زاد ادُ ))إير:  (9)

 (.455/ :) ((ادوشوظٜ افٍَٜٓٔ افُويتٜٔ)) إير: (:)
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 ؾؾُت: 

هو ادُٚن افذي اختذه  :احلٚصل أن مسجد افبٔٝ

 .ه فِهالة ؾٔهٖهٔوصٚحٛ افبٔٝ 

ؾًذ هذا إشٚس يُّن فِّرء مْٚ أن يتخذ ؽرؾٜ مٓام  

جٚدة فِهالة، ٍرش ؾٔٓٚ َش ويَ  ،ذم صَته ـٕٚٝ صٌرة

 .وتُون هذه افٌرؾٜ مسجد بٔته
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 اطتؽاف اـرجل دم مسجد بقته[ 3] 

 -م اطتؽاف اـرجل دم مسجد بقتهؽْ ف اـعؾامء دم حُ ؾ  اخت  

 طذ ؾوـع:

 .وز آظتُٚف إٓ ذم ادسجد افًٚمٓ َي  اـؼول إول:

 ،وافنٚؾًٜٔ ،وادٚفُٜٔ ،من احلٍْٜٔ وبه ؾال اجلؿفور

 .وافيٚهريٜ ،واحلْٚبِٜ

 .وز آظتُٚف ذم مسجد افبَٔٝي  اـؼول اـثاين:

ٚبٜ بَ وابن فُ  ،(;)وأيب إحوصبي، ًْ افن   وهو ؾول 

 وبًض افنٚؾًٜٔ. ،ادٚفُي، وبًض ادٚفُٜٔ

 

 

                                                

 ريض اهلل ظْه. هو من أصحٚب ابن مسًود (;)
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 أؾوال اـعؾامء:ـقك إو

 ؾال اـؼرصبي: 

َٓ يَ   َٚف  َُ ْظتِ ِٓ اَمُء َظَذ َأن  ا َِ ًُ ٓ  ذِم َأمْجََع اْف وُن إِ ُُ

 .(32)ادَْْسِجدِ 

 ؾال ابن ؾدامة:و

ف ًتُِ وٓ يهح آظتُٚف ذم ؽر مسجد إذا ـٚن ادُ  

 .(33)ًِٚم ذم هذا بغ أهل افًِم خالؾً ٓ َٕ  .رجاًل 

 

 

 

                                                

 (.555/ 4) ((تٍسره))إير:  (32)

 (.;:3/ 5)((ادٌْي))إير:  (33)
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 :وإـقك أؾوال اـعؾامء ،دم ادسلـة خالف ؾديمبل ؾؾُت: 

ظن إرسائٔل، ظن  (:(مصـػه))دم  طبد اـرزاق( ؾال 1)

ٓ بٖس أن يًتُف افرجل ذم »بي ؿٚل: ًْ افن   رجل، ظن

 .(34)«مسجد بٔته

ّل أن يُون تن هو، وحيى مَ ؾٔه رجل مبٓم ٓ ُيدرَ  ؾؾُت:

 فإلشْٚد افتٚيل: >ٍيًْ اجلُ  اهو جٚبرً 

حدثْٚ وـٔع، ظن  (:(مهٍْه))ذم  ابن أيب صٔبٜؿٚل 

إن »ؿٚل:  بي(ًْ )هو افن  إرسائٔل، ظن جٚبر، ظن ظٚمر

 .(35)«د بٔتهصٚء اظتُف ذم مسج

ًْ  اجٚبرً افيٚهر أن  ؾؾُت:  وهو ضًٔف. ،ٍيهو اجُل

                                                

(34) (:246). 

(35();88:). 
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ثبٝ ظن اإلمٚم ن هذا افَول ٓ يَ ذَ إِ  :ؽؾؼائل أن يؼول

 بي.ًْ ظٚمر افن  

اه إفٔه بًض زَ ؿد ظَ  ويؼول: ،ر أن يـازطه دم هذاؤخ  

ـٚبن رجٛ احلْبع،  ،ومْٓم َٕٚد ذم احلديٞ !افًِامء

ًٓ ٛ بًض اَس واصتٓر هذا ظْه، وفو َٕ  فًٚمل  فًِامء ؿو

 ٓو مًتّد.ؾ ،بدون إشْٚد

وؾال ( 2) ْبد اـواِحد اـرُّ  اـشاؽعي: ياينط 

 ـو اطتؽف اـرجل دم مسجد بقته وجفان: ))

 ،وز اظتبًٚرا بٖن صالة ٍِٕه ذم بٔته أؾولَي  أحدمها:

  .وأصل آظتُٚف ٍٕل ؾٍي افبٔٝ أؾول
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سجد ضه ذم ادرْ وؾَ  ، بٍرضهًتَز وز ويُ ٓ َي  واـثاين:

 .(36)((بخالف ادرأة ،أؾول

 أبو احلسع حيقى بن أيب اخلر بن سامل اـعؿراينؾال ( و3)

 :اـشاؽعي

وأما اـرجل: ؽفل يصح اطتؽاؽه دم مسجد بقته اـذي  ))

 جعؾه ـصالته؟

 .ػ أٓ يهحوْ ؾٚفرجل أَ  ...ٓ يصح إلا ؾؾـا دم ادرأة:

مهٚ . ؾٍي افرجل وجٓٚن، حُٚ..يصح وإن ؾؾـا دم ادرأة: 

وبه ؿٚل أبو حٍْٜٔ>  .إصح: ٓ يهحو ((اإلبٕٜٚ))ذم 

 ٛ فه آشتتٚر، بخالف ادرأة.ستحَ ٕٕه ٓ يُ 

                                                

 (.;53/ 5)(( بحر ادذهٛ))إير:  (36)
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أو ادرأة ذم داره  ل افرجلًَ ؾٖمٚ إذا َج  ؾال ابن اـصباغ:

وظذ شىحه> ٕن افسىح  جٚز فه آظتُٚف ؾٔه امسجدً 

ٛ من افِبٞ ُْع اجلُ َّْْ وهلذا يُ  >من مجِٜ ادسجد

 .(37)((ؾٔه

 :اداـؽي دْش (  ؾال ابن رُ 4)

ادسجد،  :ن رشط آظتُٚفوأمجع افُل ظذ أن مِ )) 

ٚبٜ من إٔه يهح ذم ؽر بَ إٓ مٚ ذهٛ إفٔه ابن فُ 

 .(38)((ادسجد

 

 

 

                                                

 (.797/ 5) ((افبٔٚن ذم مذهٛ اإلمٚم افنٚؾًي))إير:  (37)

 (.99/ 4) ((دَتِه بدايٜ ادجتٓد وهنٚيٜ ادُ ))إير:  (38)
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  ؾال احلاؽظ ابن حجر:( و5)

إٓ  ،واتٍق افًِامء ظذ مؼوضٜٔ ادسجد فالظتُٚف))

ل ؾٖجٚزه ذم ـ ،ٚبٜ ادٚفُيبَ حمّد بن ظّر بن فُ 

 .(39)((مُٚن

 احلـبظ: رجب ؾال احلاؽظ ابن و( 6)

ذم  -ُف أبو إحوص صٚحٛ ابن مسًودواظتَ ))

  .((بيًْ ص ؾٔه افن  خ  مسجد بٔته. ورَ 

 وؾال أيًضا:

ُٝ ِّ َش  :-ٚ أيًو  -وؿٚل حرب ))  إشحٚق يَول:  ً

  .جٚئز -آظتُٚف ذم ـل مسجد خٚرج من افبٔٝ

                                                

 (.494/ 6) ((ؾتح افبٚري))إير:  (39)
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ادحِٜ ذم مسجد  تّع أهلن ـٕٚٝ افدار ظئّٜ ممٚ َي إو

دخِٓٚ ؽر أهل افدار دٚ جًل ادسجد هلل تِك افدار، ويَ 

 .-ٚ أيًو  -جٚز آظتُٚف ؾٔه 

ًَ ل مسجدً ًَ ؾٖمٚ رجل َج   ٚ ا فٍْسه، ومل يًِه فِجامظٜ ترؾ

 -ل اجلامظٜ ْو بٍْسه، ؾٕ٘ه ٓ يُون ؾٔه اظتُٚف، وٓ ؾَ 

ََ يُ إٓ أن يُون به ظذر، وٓ يُّْه أن  -ٚ أيًو   إػ لست

يُون فه ؾول اجلامظٜ ذم ذفك ادسجد،  ادسجد، ؾحْٔئذٍ 

ًٍ أُف ؾٔه ـٚن فه ؾ٘ن اظتَ  ن ٚ> ٕجر، وٓ يسّى مًتُ

 .(:3)((آظتُٚف إٕام يُون ذم موضع بٚرز

 

 

                                                

 (.394 -392/ 5) ((ؾتح افبٚري)) :إير (:3)
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 ؾال ابن مػؾح احلـبظ:( و7)

ٓ  ذم َمْسِجٍد إمْجًَٚظٚ)) َٓ َيِهحُّ إ ُٚه ابْ  ،َو َُ  .افَز   دِ بْ ظَ  نُ َح

َزُه بَ  ْٔتِهِ َوَجو   ذم َمْسِجِد َب
ِٜ
 ٔ
ًِ ٚؾِ ُض افن  ًْ  َوَب

ِٜ
 ٔ
ُض ادَْٚفُِِ ًْ)) 

(3;). 

 ؾال زين اـدين اـعراؾي: و( 8) 

 .يهح اظتُٚف ادرأة ذم مسجد بٔتٓٚ :وؾال أبو حـقػة))

 .وهو ؾول ؾديم ـؾشاؽعي

ي ظن أيب حٍْٜٔ أهنٚ ٓ يهح ُِ وُح  :ؾال ابن ؾدامة 

 .اظتُٚؾٓٚ ذم مسجد اجلامظٜ

 

                                                

 (.335/ 5) ((افٍروع))إير:  (;3)



 فقه النوازل في اعتكاف المنازل

 28  

 ،اؽاه ابن طبد اـز طن أيب حـقػة واـؽوؽقع مطؾؼً وح 

وٓ تًتُف  ،ٓ تًتُف إٓ ذم مسجد بٔتٓٚ :أهنم ؿٚفوا

ثم حُى ظن أصحٚب أيب حٍْٜٔ أن هلٚ  .ذم مسجد مجٚظٜ

زه بًض ادٚفُٜٔ و  وَج  .آظتُٚف ذم ادسجد مع زوجٓٚ

 .ٚ ذم مسجد بٔتهوافنٚؾًٜٔ فِرجل أيًو 

مل خيتٍِوا أن اظتُٚؾه ذم  :ايب دم ؾوـهط  د طذ اخل  رُ وهذا ي   

 .(42)((بٔته ؽر جٚئز

 

 

 

 

 

                                                

 (.393/ 6) ((ح افتثريٛ ذم رشح افتَريٛرْ ضَ ))إير:  (42)
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 رمحات اهلل طؾقه. ،مة ططقة صؼرال  اـع  ؽتوى ( 9) 

دم شفر مايو  -رمحه اهلل -ل اـشقخ ططقة صؼرُسئِ 

وطضًوا  ،رئقس جلـة اإلؽتاء بإزهروؿان ( م1997)

، ومن ؿبار طؾامء ون اإلسالمقةئبادجؾس إطذ ـؾش

 .رإزه

 :اـسمال

بقته  وز ـه أن يعتؽف دمهل ي   ،رجل مريض باـشؾل 

 ؟ادسجد دشؼة اطتؽاؽه دم

بدل أن تعتؽف  ،ن تعتؽف دم بقتفاوز ـؾؿرأة أوهل ي   

 ا؟ادسجد أيًض  دم
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  : اجلواب

ْٜ فِرجٚل وافْسٚء، ظذ أن يُون آظتُٚف ُش 

 إزواج جٚز هلم ٖذنِ اظتُٚؾٓن ب٘ذن أزواجٓن، ؾ٘ن مل يَ 

 .وأمحد يـام ذهٛ إفٔه افنٚؾً ،ن من ادسجدإخراجٓ

صذ اهلل ظِٔه وشِم اظتٍُن  يوؿد صح أن أزواج افْب 

 .يادسجد افْبو ذم

وؾد اتػؼت ادذاهب إربعة طذ أن آطتؽاف ٓ يصح  

ُتْم  } :، ـام ؿٚل تًٚػادسجد  دمإٓ ْٕ وُهن  َوَأ َٓ ُتَبٚرِشُ َو

ٍُوَن ذِم ادََْسِٚجدِ  وإن ـٚن اإلخبٚر [ 3:9: ]افبَرة {َظٚـِ

من  مسجد يوأ .ن واؿع احلٚل ٓ ئٍد افؼضٜٔظ

فًدم افدفٔل ظذ ختهٔص  >وز ؾٔه آظتُٚفادسٚجد َي 

 بًوٓٚ بٚجلواز.
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، فُن أبٚ حٍْٜٔ وأمحد يوهذا مٚ رآه مٚفك وافنٚؾً

 ًً ٚ تَٚم ؾٔه افهِوات ٚ ظٚم  اصسضٚ أن يُون ادسجد جٚم

 امظٜ.اخلّس وصالة اجل

طؾقه ضعقف، وهو ما رواه  اؿداطت   يواحلديث اـذ

ؾٚٓظتُٚف ؾٔه  ،ـل مسجد فه مٗذن وإمٚم» :ياـدارؾطـ

 .«هِحيَ 

ٓ يستَٔم ؾٔه إذان  يأن ادسجد اخلٚص افذ ومػفومه  

 ٓ يهح آظتُٚف ؾٔه. -وصالة اجلامظٜ

ا ـصحة وادسجد اجلامع طذ ؿل حال إن مل يؽن مػوصً 

ٓظتُٚف ؾٔه أؾول إلحراز ثواب ؾٚ ،آطتؽاف

 اجلامظٜ.
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مسجد  ٓ يهح فِّرأة أن تًتُف ذم عؾامء:ؾال مجفور اـ

وز ٚ، حٔٞ َي ٕٕه ٓ يىِق ظِٔه اشم ادسجد ظرؾً  >بٔتٓٚ

افبٔٝ فِهالة،  هدق بٚدُٚن ادخهص ذمًٔه، وهذا يَ ب

 ػ.وْ وز ؾٔه آظتُٚف من بٚب أَ أمٚ ؽر ادخهص ؾال َي 

 أن تًتُف ذم -ٚزوا فِّرأة بوجه خٚصأجفُن احلٍْٜٔ 

  .د فِهالةًَ وهو ادُٚن ادُ  ،مسجد بٔتٓٚ

وجه فِامفُٜٔ صحته  وجٚء ذم ،يوؾٔه ؿول ؿديم فِنٚؾً

 مسجد افبٔٝ. ذمفِرجٚل وافْسٚء 

مسجد بٔته ظذ وجه  يهح اظتُٚؾه ذم وادريض باـشؾل

رأى حمّد بن ، وـذفك ظذ ينٚؾًفِامفُٜٔ وأصحٚب اف

 ((افٍتح)) ره ابن حجر ذمـَ ـام ذَ  ،يٚبٜ ادٚفُبَ فُ  ظّر بن

 (4:5ص  6ج ) ((ل إوضٚرْٔ َٕ )) ذم ِه افنوـٚينََ وَٕ 
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وٓ » :من ؿول ظٚئنٜ ظْد رشح حديٞ رواه أبو داود

 .(43)«مسجد جٚمع اظتُٚف إٓ ذم

وبٚء )ادسٚجد ذم زمْٕٚٚ بسبٛ إتنٚر  َٝؽِِ أُ  ؾؾُت:

حٚل هذا افسٚئل أصبحٝ حٚفتْٚ ـ من ثَ ومِ  (ـوروٕٚ

افذي ابتاله اهلل بٚفنِل، إذن ؾٍتوى افنٔخ ظىٔه صَر 

 )رمحه اهلل( ذم هذا افهدد تنِّْٚ، وافًِم ظْد اهلل تًٚػ.

 

 

 

 

 

                                                

ٔ  9;/ ;) ((ؾتٚوى دار اإلؾتٚء ادكيٜ))إير:  (43)  ٚ(.، بسؿٔم افنٚمِٜ آف
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 ن يرون ظدم جواز آظتُٚف ذم ؽر ادسجد افًٚمأدفٜ مَ 

ٍُوَن ذِم  } ؾوـه تعاغ:( 1) ُتْم َظٚـِ ْٕ وُهن  َوَأ َٓ ُتَبٚرِشُ َو

 .[3:9]افبَرة:  {ادََْسِٚجدِ 

بٖن مٚ ذم أيٜ هو  وكوؾش آستدٓل بأية اـؽريؿة:

إصل، أي: إصل أن تًتٍُوا ذم ادسٚجد افتي 

 وفُْه ٓ يٍْي مٚ شواه. .دمتًّون فِهالة ؾٔٓٚ

، ؾًِِٓٚ تنّل ـل ـِّٜ )مسجد( اشم جْس وؿذـك:

د ؾٔه هلل تًٚػ، ـام ؿٚل ابن ُفَبٚبٜ: سجَ مُٚن ضٚهر يُ 

 هح ذم ـل مُٚن.يتُٚف آظ

وٓ  ،ًتُف افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِممل يَ  ؾاـوا: (2)

 إٓ ذم ادسجد افًٚم. -أصحٚبه رضوان اهلل تًٚػ ظِٔٓم
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بٖٕه صذ اهلل ظِٔه وشِم  وكوؾش هذه آستدٓل:

إٕام اختٚروا إؾول، وإؾول ٓ  -وصحٚبته افُرام

 ًْي أن مٚ شواه بٚضل.يَ 

 اع طذ لـك.ل اإلمجُكؼِ  (3)

اإلمجٚع ؾٔه  وادظٚءبٖن ادسٖفٜ ؾٔٓٚ خالف،  وكوؾش هذا

 ٕير.
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 ن يرون جواز آطتؽاف دم مسجد اـبقتأدـة م  

ء افوحي إػ رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه دْ ذم ؿهٜ بَ ( 1)

راء ذهٛ جلبل حراء ويًتُف ؾٔه، وحِ ـٚن يَ ، وشِم

 فٔس مسجًدا.

ًراَجَٚورْ »ؿٚل صذ اهلل ظِٔه وشِم:  ْٓ  َص
ٍ
 .(44) «ُت بِِحَراء

 »وظْد افبخٚري:  
ٍ
 .«َجَٚوْرُت بِِحَراء

 غ ؾٔه فًِبٚدة.ر  ٍَ ُف ذم افٌٚر وتَ أي: اظتَ  ر(جٚو)و

  ؾال ابن مـظور:

ُة:)) ر  او  ُٚف ذِم ادَْْسِجِد.  وادُج  َُ ْظتِ ِٓ  ا

ِديِث: دِم احْل  ِٚوُر بِِحرَ  و  َٚن ُيَ ـَ  َإٔه 
ٍ
  .اء

                                                

( 383، و مسِم )(45;6، 44;6أخرجه افبخٚري) متػق طؾقه: (44)

 وافٍِظ دسِم.
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َٚن ُيَِٚوُر ذِم  ـَ ْؼِ إَواخر ِمْن َرَمَوٚنٍ َو ًَ  :َأْي . اْف

َتُُِف.  ًْ  َي

ِديِث  دِم ح  ط اء   و    :ط 
ِ
َِْخاَلء ُٛ فِ  .َوُشئَِل َظِن اُدَجِٚوِر َيْذَه

َتَُِف.  ًْ ِْي ادُْ ًْ  َي

م  ؽ  
ادْ ِديـ ةِ ا ادُج  ل  ة  و  ؽ  ُة بِؿ  ر  ٚ ،او  ًَ َِ ُٚم ُمْى ََ ٚ اُد اُد ِِبَ َؽْرَ  ،َؾُرَ

َتِزٍم بَِؼَ  ِْ ِظي   ائِطِ ُم ْ ِٚف افؼ  َُ ْظتِ ِٓ  .(45)(ا

 ؾال زين اـدين اـعراؾي: 

فزوم  :آطتؽاف :((ـن حرمؾةُس ))ؾال اـشاؽعي دم ))

 .ا ـٚن أو إثاًم ر  بِ  ،س ٍٕسه ظِٔهبْ ٚ وَح ادرء صٔئً 

                                                

 (.378/ 6) ((فسٚن افًرب))إير:  (45)
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ح ؽر واحد من أهل رَص   ،وأما ادجاورة ؽفي بؿعـاه 

ٓم مْ ،افٌِٜ وافٌريٛ بٖهنٚ آظتُٚف ذم ادسجد

 .((افْٓٚيٜ))وابن إثر ذم  ((افهحٚح))اجلوهري ذم 

رمحه  -ؾال مًْى فًىٍٓٚ ظِٔه ذم تبويٛ افنٔخ  وحقـئذ   

 -راء ذم ؿوفه ـرهٚ ذم حديٞ حِ فذِ  رهٚـَ وـٖٕه إٕام ذَ  -اهلل 

وفٔس « اراء صٓرً بحِ  جٚورُت » -ظِٔه افهالة وافسالم 

ن ؾال يُون ؾٔه اظتُٚف ؾدل ظذ أ ،امسجدً  راءٌ حِ 

  .ادجٚورة ؾٔه فٔسٝ بًّْى آظتُٚف

إهنٚ بًّْى ادالزمٜ  ((:ادشارق))وؾد ؾال اـؼايض دم 

ٔ  ومل يُ  .وآظتُٚف ظذ افًبٚدة واخلر  ،د ذفك بّسجدَ

 إتٓى. .آظتُٚف هْٚ :واجلوار :فُن ؿٚل بًده
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صذ اهلل ظِٔه  -إن ادُٚن افذي ـٚن افْبي  :وؾد يؼال

أو يُون احلديٞ  .اء مسجديالزمه من حر -وشِم 

وهو  ،ز اظتُٚف افرجل ذم مسجد بٔتهو  جٜ دن َج ُح 

ؾال تُون  ،ظذ مٚ شٖٔيت بٕٔٚه ،ده ؾٔه فِهالةظَ ادُٚن أَ 

واهلل  ،ادجٚورة ؾٔه إٓ ذم مسجد ـٚٓظتُٚف

 .(46)((أظِم

ؾوـه:  –صذ اهلل طؾقه وسؾم  -صح طن رسول اهلل  (2)

 .«افورً ص  ا ويل إرض مسجًد  ْت ؾ  عِ ُج و»

ص ؽر إٔه ُخ  ،وادسجد مٚ هو إٓ مُٚن من إرض

ٚ تخذ ذم بٔوتْٚ مسجًدا خٚص  بٚفًبٚدة ؾٔٓٚ، ؾال ضر أن َٕ 

 فًِبٚدة ؾٔه.

                                                

 (.6/388) ((ح افتثريٛ ذم رشح افتَريٛرْ ضَ ))إير:  (46)
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 :وكوؾش هذا آستدٓل بام ؾاـه ابن حزم

وز افهالة ؾٔه، وإٓ ؾَد جٚء ؿِْٚ: ًٕم، بًّْى إٔه دَم )

ام ظدا ؾٔ انافْص واإلمجٚع بٖن افبول وافٌٚئط جٚئز

 ادسجد.

 م ادسجد.ُْ إٔه فٔس دٚ ظدا ادسجد ُح  ّح ؾَه 

 .(47)((أن ٓ ضٚظٜ ذم إؿٚمٜ ذم ؽر ادسجد ّح ؾَه 

ليب إحوص صاحب ؿ ،ؾال هبذا مجاطة من اـسؾف (4)

 بي.عْ ابن مسعود، وطامر اـش  

وؿٚل ِبذا بًض أصحٚب ادذاهٛ من ادٚفُٜٔ 

 وافنٚؾًٜٔ.

 !ًثٚ هذه إيٚماًم جديًدا حٚدْٓ ؾِٔس هذا ؾَ 

                                                

 (.:5/64) (( بٚٔثٚرذ  حَ ادُ ))( 47)
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 جٜ.بٖن أؿوال هٗٓء فٔسٝ ُح  وكوؾش هذا آستدٓل:

سفا طذ بْ وح    إكػسْز ص  اـغرض من آطتؽاف  (5)

وهذا يتحَق ذم ادسجد افًٚم، وذم  .وصاطته طبادة اهلل

 مسجد افبٔٝ، وذم ـل بًَٜ ضٚهرة ذم إرض.

أن آظتُٚف  ْت رَ ـَ أيٜ ذَ  وكوؾش هذا آستدٓل:

ذم ادسٚجد، وظْد ؿراءهتٚ ٓ يْكف ذهن افَٚرئ يُون 

  ؾٔه ظّوم افْٚس.هع  إٓ فِّسجد افًٚم افذي يُ 
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 ترجقح ادمـف

بًد ظرض افَوفغ أرى أن افَول بٖن آظتُٚف ذم 

ادسجد افًٚم هو إؿوى، من ؽر تؤًف فَِول 

 .رأَخ 

 ،ةه مسلـة صالة اجلامطبِ وإكام أرى أن هذه ادسلـة ُتْش  

وصالهتٚ  .ؾهالهتٚ ذم ادسجد هي إصل وإثوب

 .أيًوٚ ةٚظٜ ذم أي مُٚن ؽر ادسجد جٚئزمج

هي أؿل أجًرا، وصالهتٚ مٍْرًدا ذم  :وفَٚئل أن يَول 

رهٚ فٔس ْج وفُن أَ  ،صحٔحٜ-من ؽر ظذر –افبٔٝ 

 ـٖجر اجلامظٜ بال ريٛ.

ن اظتُف ذم ادسجد ؾٓو إصل مَ   :ؽؽذـك آطتؽاف

  .وجوهًدة ل وإثوب فوإؾو
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صح اظتُٚؾه ظذ  ،ُف ذم مسجد بٔته بال ظذرن اظتَ ومَ 

 .ؿول فبًض افًِامء

اجتّع مجٚظٜ ذم صَٜ أو  ،ن اظتُف ذم مسجد بٔتهومَ  

ًُ  ،اختذوهٚ مسجًدا جٚز  ،رذْ واظتٍُوا ؾٔٓٚ وحدهم ف

 أيًوٚ.
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 اطتؽاف ادرأة دم مسجد بقتفا [4]

ـؾؿرأة أن تعتؽف دم مسجد هل يصّح  :اـعؾامء فؾ  اخت  

 :طذ ؾوـع ؟بقتفا

 .هلٚ أن تًتُف ذم مسجد بٔتٓٚ ٓ يهح اـؼول إول:

، واحلْٚبِٜ ،ادٚفُٜٔ، وافنٚؾًي ذم اجلديد وهو ؾول

 .وافيٚهريٜ

وهو  ،يهح اظتُٚف ادرأة ذم مسجد بٔتٓٚ اـؼول اـثاين:

 ه ذم ادسٚجد.رَ ُْ إؾول، ويُ 

 فنٚؾًي ذم افَديم.احلٍْٜٔ، واافسٚدة  وبه ؾال
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 ـقك أؾوال اـعؾامء:إو

 ري احلـػي: وؾال اـُؼُد [ 1]

اظتُٚف ادرأة ذم مسجد  ]ؾال أصحابـا[: - 98;8)) 

 ه اظتُٚؾٓٚ ذم ادسجد.رَ ُْ بٔتٓٚ أؾول، ويُ 

ه هلٚ أن تًتُف رَ ُْ يُ  وؾال اـشاؽعي دم اـؼديم: - 99;8

وـٚن  جد، وإن اظتٍُٝ ذم مسجد بٔتٓٚ صحذم ادس

 .لأؾو

ٓ يهح اظتُٚؾٓٚ ذم مسجد  وؾال دم اجلديد: 

 .(48)((افبٔٝ

 

 

                                                

 (.37:4/ 5)(( افتجريد))إير:  (48)
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 : اداـؽي ؾال ابن طبد اـز[ 2] 

ٓ يًجبْي أن تًتُف ادرأة ذم  ؾال ماـك: - 97;36))

 مسجد بٔتٓٚ، وفتًتُف ذم مسجد اجلامظٜ.

ٓ تًتُف ادرأة إٓ ذم  وؾال أبو حـقػة: - 98;36

 امظٜ.مسجد بٔتٓٚ، وٓ تًتُف ذم مسجد اجل

اظتُٚف ادرأة ذم بٔتٓٚ أؾول  وؾال اـثوري: - 99;36

 من اظتُٚؾٓٚ ذم ادسجد.

 .ًي(خَ َهد افْ  )يَ  وهو ؿول إبراهٔم - :9;36

  :)هو ابن طبد اـز(ؾال أبو طؿر - ;9;36

حديٞ ابن ظْٜٔٔ، ظن  :ن أجاز اطتؽاف ادرأةن حجة م  مِ 

ٔه ٕن ؾ >هذا -رة، ظن ظٚئنّْٜ حئى بن شًٔد، ظن ظَ 

  ٕ َٖ أهنن اشتٖذ بن أخبٔتٓن ن هلن، ؾَض ذِ ه ذم آظتُٚف ؾ
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د، ومًِوم أن مًْه هلن ـٚن ًْ ًٓن بَ َْذم ادسجد، ثم مَ 

 ن هلن من أجِه.ذِ فٌر ادًْى افذي أَ 

إٕام جٚز هلن  وؾال أصحاب أيب حـقػة: - 2:;36

من أجل أهنن  >رضب أخبٔتٓن ذم ادسجد فالظتُٚف

 .- ظِٔه وشِم صذ اهلل -ـن مع رشول اهلل 

وفِْسٚء أن يًتٍُن ذم ادسجد مع  - 3:;36

وـام أن فِّرأة أن تسٚؾر مع زوجٓٚ، ـذفك  .أزواجٓن

 هلٚ أن تًتُف مًه.

 :ز اطتؽاؽفن دم ادسجد أصاًل ن مل ُيِ وؾال م   - 4:;36

آظتُٚف  -صذ اهلل ظِٔه وشِم  -ك رشول اهلل رَ إٕام تَ 

 ا ظِٔٓن. إُٕٚرً 
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:  -صذ اهلل ظِٔه وشِم  -ذفك ؿوفه  ويدل ظذ ؾال:

 .فٔس هذا بِزّ  :أي «؟دنُترِ  آفِزّ »

ومل خيتٍِوا أن صالة ادرأة ذم بٔتٓٚ أؾول من  - 5:;36

 .(49)(صالهتٚ ذم ادسجد، ؾُذفك آظتُٚف

 ؾال اــووي اـشاؽعي:[ 3]

وذم هذه إحٚديٞ أن آظتُٚف ٓ يهح إٓ ذم 

ِٔه وشِم وأزواجه ٕن افْبي صذ اهلل ظ >ادسجد

إٕام اظتٍُوا ذم ادسجد مع ادنَٜ ذم  -وأصحٚبه

ٓشٔام  ،ؾِو جٚز ذم افبٔٝ فًٍِوه وفو مرة ،مالزمته

 .ٕن حٚجتٓن إفٔه ذم افبٔوت أـثر >افْسٚء

                                                

 (.32/529) ((آشتذـٚر))إير:  (49)
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وأكه ٓ  ،وهذا اـذي لؿركاه من اختصاصه بادسجد 

هو مذهٛ مٚفك وافنٚؾًي وأمحد  -يصح دم ؼره

 .افرجل وادرأة اءٌ شو ،وداود واجلّٓور

 ،يهح اظتُٚف ادرأة ذم مسجد بٔتٓٚ :وؾال أبو حـقػة 

ٔ  وهو ادوضع ادُ    .ٖ من بٔتٓٚ فهالهتٚٓ

 .وز فِرجل ذم مسجد بٔتهوٓ َي  :ؾال

وـّذهٛ أيب حٍْٜٔ ؿول ؿديم فِنٚؾًي ضًٔف ظْد  

وجوزه بًض أصحٚب مٚفك وبًض  ،أصحٚبه

جد فِّرأة وافرجل ذم مس :أصحٚب افنٚؾًي

 .(:4)(بٔتٓم

 

                                                

 (.:8/ :) ((رشح افْووي ظذ مسِم)إير: ) (:4)
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 [ ؾال ابن ؾدامة احلـبظ:4]

ط نسَ وفِّرأة أن تًتُف ذم ـل مسجد. وٓ يُ  ؽصل:

إؿٚمٜ اجلامظٜ ؾٔه> ٕهنٚ ؽر واجبٜ ظِٔٓٚ. وِبذا ؿٚل 

 افنٚؾًي. وفٔس هلٚ آظتُٚف ذم بٔتٓٚ. 

بٔتٓٚ،  وؿٚل أبو حٍْٜٔ وافثوري: هلٚ آظتُٚف ذم مسجد

ة مْه، واظتُٚؾٓٚ ؾٔه وهو ادُٚن افذي جًِته فِهال

 أؾول> ٕن صالهتٚ ؾٔه أؾول. 

ي ظن أيب حٍْٜٔ إٔه ٓ يهح اظتُٚؾٓٚ ذم مسجد ُِ وُح 

ك رَ تَ  -صذ اهلل ظِٔه وشِم  -اجلامظٜ> ٕن افْبي 

آظتُٚف ذم ادسجد، دٚ رأى أبْٜٔ أزواجه ؾٔه، وؿٚل: 

 .«؟نَ دْ رِ تُ  فِزّ آ»
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ُٚن موضع وٕن مسجد بٔتٓٚ موضع ؾؤِٜ صالهتٚ، ؾ 

 .(;4)(اظتُٚؾٓٚ، ـٚدسجد ذم حق افرجل

 ؾال احلاؽظ ابن رجب احلـبظ: و[ 5]

ضٚئٍٜ من  -ة خٚصٜأوأجٚز آظتُٚف ؾٔٓٚ فِّر))

 ًي وافثوري وأبو حٍْٜٔ.خَ ؾَٓٚء افُوؾٔغ، مْٓم: افْ 

وظْه وظن افثوري: أن ادرأة ٓ يهح اظتُٚؾٓٚ ذم ؽر 

 مسجد بٔتٓٚ.

 وؿول إـثرين أصح.

ل ظن اظتُٚف ادرأة ذم ئِ إٔه ُش  ن ظبٚسي ظن ابوِ ؿد رُ و

إظامل إػ اهلل  ُض ٌَ بْ ؾَٚل: بدظٜ، وأَ  ،مسجد بٔتٓٚ

                                                

 (.2;3/ 5) ((ادٌْي))إير:  (;4)
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جه ر  َخ  افبدع، ٓ اظتُٚف إٓ ذم مسجد تَٚم ؾٔه افهالة.

 ٚين.مَ رْ حرب افُِ 

ل ظن امرأة ئِ إٔه ُش  -ظن جٚبر وروى ظّرو بن ديْٚر

 ٚ؟ ظِٔٓٚ أن تًتُف ذم مسجد بٔتٓ ْٝ َِ ًَ َج 

ُْٕتْم } مسجد> ـام ؿٚل اهلل: تًتُف ذمهِح، ف: ٓ يَ ؿٚل َوَأ

ٍُوَن ذِم ادََْسِٚجدِ   جه إثرم.ر  َخ  [ .3:9َرة: ب]اف {َظٚـِ

وجٚبر هذا حيتّل إٔه جٚبر بن ظبد اهلل افهحٚيب، 

 .(52)وحيتّل إٔه جٚبر بن زيد أبو افنًثٚء افتٚبًي

 

 

 

 

                                                

 (.392/ 5) ((ؾتح افبٚري))إير:  (52)



 فقه النوازل في اعتكاف المنازل

 53  

 [ ؾال ابن حزم: 6] 

ؾٔه  ْٝ ًَ مُجِ  ،جٚئز ذم ـل مسجد وآظتُٚف :مسلـة))

ًٍ َّ اجلًّٜ أو مل دُمْ   .ٚٚ أو مُنوؾً ع، شواء ـٚن مسَ

ٚ فزمه ؾرًض  ، ؾٔه مجٚظٜ وٓ فه إمٚمذ  َه ؾ٘ن ـٚن ٓ يُ  

إٓ أن  ، ؾٔه مجٚظٜذ  َه اخلروج فُل صالة إػ ادسجد تُ 

 ِزمه.ؾال يَ  ،ا يُون ظِٔه ؾٔه حرجبًد مْه بًدً يَ 

 .ؾتًتُف ؾٔه ،ِزمٓٚ ؾرض اجلامظٜيَ  وأمٚ ادرأة افتي ٓ

 إٓ أن تُون مْه. ،وٓ يوز آظتُٚف ذم رحبٜ ادسجد 

ذم  -أو أحدمهٚ  -وٓ فِرجل أن يًتٍُٚ  وز فِّرأةوٓ َي 

 .(53)((مسجد داره

 

                                                

 (.:64/ 5) (( بٚٔثٚرذ  حَ ادُ ))إير:  (53)
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 أدـة اـػريؼع

 ًٓ ن يرون طدم جواز اطتؽاف ادرأة دم مسجد أدـة م   -أو

 مع مـاؾشتفا: ،بقتفا

اؿُِػون  دِم }: ؾال تعاغ( 1) أ ْكُتْم ط  وُهن  و  ٓ  ُتب ارِشُ  و 

اِجدِ   .[187]اـبؼرة:  {ادْ س 

 .فِهالة ؾٔٓٚ ْٝ َٔ ِْ ادواضع افتي بُ  ٚادراد ِب ؾاـوا:

جد ـل ٚبٖٕه حيتّل أن يراد بٚدس وكوؾش هذا اـدـقل:

 .هلل تًٚػ ٚد ؾٔٓجَ ْس يُ  افتي نٚـمإ

يل إرض  ْٝ َِ ًِ ُج و» :وؿد ؿٚل صذ اهلل ظِٔه وشِم 

 .«امسجدا وضٓورً 

 -صذ اهلل ظِٔه وشِم  -أزواج افْبي   ؿٚفوا: (2)

  ٕ َٖ اشتٖذ ن هلن، وفو مل يُن ذِ ه ذم آظتُٚف ذم ادسجد، ؾ
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 ًً  .ن ؾٔهذِ ٚ أَ ٚ ٓظتُٚؾٓن دََ موض

ٖن إذٕه هلن بٚٓظتُٚف ذم ب وكوؾش هذا آستدٓل:

ن ٓ ئٍد بىال -ادسجد افذي يهع ؾٔه ظّوم افْٚس

 آظتُٚف ذم مسجد افبٔٝ.

ط هلٚ ادسجد ذم حق نسَ ربٜ يُ آظتُٚف ؿُ  ؾاـوا: (3)

 .ط ذم حق ادرأة، ـٚفىوافنسَ افرجل، ؾُٔ 

بْٖٕٚ ٓ ْٕٚزع ذم ـوٕه ؿربٜ، وإٕام  وكوؾش هذا آستدٓل:

بخالف افىواف  .ْٕٚزع ذم مُٕٚه وهذا ٕزاع حمتّل

 ْٜ.افسُّ ؾُّٕٚه مًِوم ب٘مجٚع متَٔن بًد افَرآن و
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 ،ن يرون جواز اطتؽاف ادرأة دم مسجد بقتفام  أدـة  -ثاكًقا

 مع مـاؾشتفا:

ـ ْت ( 1) ا ا، ؾ  ـْف  يِض  اهللُ ط  ة  ر  ائِش  ْن ط   : ط 

تََُِف  ًْ ِ َم، إَِذا َأَراَد َأْن َي ِْٔه َوَش َِ َٚن َرُشوُل اهللِ َصذ  اهللُ َظ ـَ

 ٍَ َُ َت ًْ ْجَر، ُثم  َدَخَل ُم ٍَ َب،  ،هُ َصذ  اْف ُه َأَمَر بِِخَبٚئِِه َؾُضِ  ٕ َوإِ

ََٖمَرْت  ََواِخِر ِمْن َرَمَوَٚن، َؾ ْٕ ْؼِ ا ًَ َٚف ذِم اْف َُ
ْظتِ ِٓ َأَراَد ا

َهٚ ِمْن َأْزَواِج افْ بِي   َب، َوَأَمَر َؽْرُ
ٚ َؾُضِ َٓ

ُٛ بِِخبَٚئِ َزْيَْ

َب  َم بِِخَبٚئِِه َؾُضِ  ِ ِْٔه َوَش َِ  .َصذ  اهللُ َظ

َِام   ْٔ َؾ َِ ََٕيرَ  َصذ  َرُشوُل اهللِ َصذ  اهللُ َظ ْجَر،  ٍَ َم اْف  ِ َؾَِ٘ذا  ِه َوَش

 ُٜ َٔ َْخبِ ْٕ َٚل:  ،ا ََ َض، َوَتَرَك « آْفِز  ُتِرْدَن؟»َؾ و  َُ ََٖمَر بِِخبَٚئِِه َؾ َؾ
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ْؼِ  ًَ َف ذِم اْف َُ ِر َرَمَوَٚن، َحت ى اْظَت ْٓ َٚف ذِم َص َُ
ْظتِ ِٓ ا

ِل ِمْن َصو   َو  ْٕ  .(54)الٍ ا

اظتُٚف افْسٚء ذم هذا اإلُٕٚر يدل ظذ ـراهٜ  ؾاـوا:

 ادسجد. 

ل افْٓي ظذ خروجٓن بٌر أمره> ٕن ذفك وز مَحْ وٓ َي 

 ض ِبن. ٓ يَ 

من  وٕن آظتُٚف يّتد، وختتِف ؾٔه أحوال ادًتُف

ن ؾٔه مَ ْٗ وإـل. وهذا ٓ يُ  افْوم إػ اجلِوس إػ افَٔٚم

 .ه هلٚ ذفكرَ ُْ ُٔ ؾ ،ضالع ظِٔٓٚآ من

                                                

 ( وافٍِظ فه.3394(، ومسِم)4255أخرجه افبخٚري) متػق طؾقه: (54)
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ٕٕه مق من ؽر اختالف حٚل،  >وفٔس هذا ـٚفىواف 

ؾٓو ـٚدق ذم افىرق، وـذفك افوؿوف بًرؾٜ هو فبٞ 

 ن آضالع ظِٔٓٚ. مَ ْٗ ٓ يّتد ظذ صٍٜ واحدة، ؾُٔ 

ص بٚدسٚجد من آظتُٚف> ٕهنٚ خأوٕن افهالة 

ـُ  ْٝ َٔ ِْ بُ  ٚف ه هلٚ افهالة ذم ادسجد ؾٚٓظتُرِ هلٚ، ؾ٘ذا 

 .َػ وْ أَ 

ـراهٜ آظتُٚف ؾٔه، وهذه افًبٚدة يستوي  تٝوإذا ثب 

ه رَ ُْ ؾٔٓٚ افْسٚء وافرجٚل، ؾالبد أن تُون هلٚ حٚفٜ ٓ تُ 

 ومٚ ذفك إٓ إذا اظتٍُٝ ذم مسجد بٔتٓٚ. ،هلٚ

ـَ بٖٕه صذ اهلل ظِٔه وشِم  وكوؾش هذا: ه اظتُٚؾٓن رِ إٕام 

ن ذم تِك احلٚل، حٔٞ ـثرت أبْٔتٓن، دٚ رأى م

نٜٔ ظِٔٓن من ؾسٚد ٕٔتٓن مْٚؾستٓن، ؾُرهه مْٓن َخ 
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ا رً ُِ ْْمُ   «؟دنرِ  تُ فِز آ»وفذفك ؿٚل:  >د بهَِه وشوء ادَ 

ك آظتُٚف رَ وفذفك تَ  .امل تًٍِن ذفك تزرً  :فذفك، أي

 َُ  .ن مًهوْ فيْه أهنن يتْٚؾسن ذم اف

وفو ـٚن فًِّْى افذي ذـروه، ٕمرهن بٚٓظتُٚف ذم  

 هلن ذم ادسجد. بٔوهتن، ومل يٖذن 

وأمٚ افهالة ؾال يهح اظتبٚر آظتُٚف ِبٚ، ؾ٘ن صالة 

 .افرجل ذم بٔته أؾول، وٓ يهح اظتُٚؾه ؾٔه
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 ؾال: ، طن اــبي طن أم سؾؿة زوج اــبي  (2)

 .(55)«ر بٔوهتنًْ خر مسٚجد افْسٚء ؿَ »

ؿٚل رشول اهلل صذ اهلل  طن ابن طؿر ؾال:أيًضا: ( و3)

متًْوا ٕسٚءـم ادسٚجد، وبٔوهتن خر ٓ »ظِٔه وشِم: 

 «.هلن

 ؾَٚل ابن فًبد اهلل بن ظّر: بذ، واهلل، فًّْْٓن!! 

ث ظن رشول اهلل صذ اهلل   ؾَٚل ابن ظّر: تسًّْي ُأَحد 

 .(56)ظِٔه وشِم، وتَول مٚ تَول؟!

                                                

احديث ضعقف  (55) ، 48764)(( ادسْد))أخرجه أمحد ذم  :جدًّ

(، واحلٚـم ذم 38:5) ((صحٔحه))(، وابن ُخَزْيّٜ ذم 48792

  (، وؽرهم.978)(( كستدرَ ادُ ))

أحٚديٞ  تٍؤل صالة ادرأة ذم بٔتٓٚ  ظذ )) واكظر حتؼقؼه بتوسع دم ؿتايب:

 .((ذم مٔزان افَْد -صالهتٚ ذم ادسجد
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 ؾال: طن طبد اهلل بن مسعود ريض اهلل طـهأيًضا: ( و4)

إن ادرأة ظورة، » ؿٚل رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم:

ؾ٘ذا خرجٝ اشتؼؾٓٚ افنٔىٚن، وأؿرب مٚ تُون من 

 .(57)«وجه رِبٚ وهي ذم ؿًر بٔتٓٚ

                                                                                   

 صٚذة ٓ َتثبٝ.« وبٔوهتن خر هلن»وزيٚدة:  ،ضًٔفحديٞ  (56)

(( صحٔحه))(، وابن ُخَزْيّٜ ذم 7693) ((ادسْد))أخرجه أمحد ذم 

 .(977)(( كستدرَ ادُ ))(، واحلٚـم ذم 38:6)

أحٚديٞ  تٍؤل صالة ادرأة ذم بٔتٓٚ  ظذ )) واكظر حتؼقؼه بتوسع دم ؿتايب:

 .((ذم مٔزان افَْد -صالهتٚ ذم ادسجد

(، 3395(، وافسمذي)792خرجه أبو داود )أ حديٞ ضًٔف: (57)

 .(797واحلٚـم )

أحٚديٞ  تٍؤل صالة ادرأة ذم بٔتٓٚ  ظذ )) واكظر حتؼقؼه بتوسع دم ؿتايب:

 .((ذم مٔزان افَْد -صالهتٚ ذم ادسجد
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ِٝ إذا ُمِْ  ؾاـوا: ادرأة من ادُتوبٜ ذم ادسجد مع  ًَ

 .َػ وْ ل أَ ٍْ وجوِبٚ، ؾألن تُون ممْوظٜ من اظتُٚف هو َٕ 

 ادسجد أؾول، ـٚن اظتُٚؾه ودَّٚ ـٕٚٝ صالة افرجل ذم

 .ؾٔه أؾول

بٖن هذه إحٚديٞ ٓ ختِو  وكوؾشت هذا آستدٓٓت:

 .من ضًف

، وخروج ادرأة فالظتُٚف ْس إصل ذم ادرأة افس   (7) 

ػ ذم حَٓٚ أن تًتُف وْ ، ؾُٚن إَ ْس ذم ادسجد يْٚذم افس  

 ذم بٔتٓٚ.
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أو  ،خّٜٔبٖن اظتُٚؾٓٚ مع زوجٓٚ أو ذم  وكوؾش هذا:

ض ًٚرِ ٓ يُ  -جزء مٍْهل ذم ادسجد خٚص بٚفْسٚءذم 

 ،سفِس   ٍٜٚفَ وفو ـٚن ذم اظتُٚؾٓٚ ذم ادسجد خُم  .سافس  

فْٓى افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم ـل امرأة ظن آظتُٚف 

 ذم ادسجد.
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 اـراجح ـدى ادصـف

 أن -وافًِم ظْد اهلل تًٚػ -يٓر يلبًد ظرض افَوفغ، يَ 

 !من افْير ظّ ، وفه وجٜٓ ؿويٜ وَح ًتَز افَوفغ مُ  ـال

ًتُف ؾٔه افذي يَ –ؾ٘ذا اظتٍُٝ ادرأة ذم ادسجد افًٚم  

ًٓ )ـل افْٚس  .جٚز ،مع أمن افٍتْٜ -(ٕسٚء وـٕٚوا أ رجٚ

  ْٝ ته ذم بٔتٓٚ ٖمُٚن هٔ–ذم مسجد بٔتٓٚ  وإذا اظتٍُ

 جٚز أيًوٚ. -فًِبٚدة

 -دم زماكـا (وروكاؽروس ؿـ)ؿ–ودم زمن اكتشار إوبئة 

يتٖفق  ،ع واجلامطاتع اجُلؿ  ـْ م   من ث  ادساجد، ومِ  قوإؼال

حرمٓٚ افَول بجواز اظتُٚف ادرأة ذم مسجد بٔتٓٚ، وٓ َٕ 

ٓٚ افْبي صذ اهلل ظِٔه ْ افًبٚدة افًئّٜ افتي َش من هذه 

 واهلل شبحٕٚه وتًٚػ أظذ وأظِم.  وآل وشِم.
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 .(36) دم ادسلـة ن[ بعض ؽتاوى اـعؾامء ادعارصي5]

 : عقـؾجؿ اـسمال

هل ترون جواز آطتؽاف دم مسجد اـبقت ـؾرجال 

ؽروس )واــساء دم حال إؼالق ادساجد بسبب 

 ؟(اـؽوروكا

هذا اـسمال طذ مجاطة من أهل اـعؾم دم  رحُت ص   ؾؾُت:

 طذ ثالثة أؾوال: ؾػت أجوهبمخت  طقكا، ؽا

 

 

 

 

                                                

 َحَسٛ افسن أو افًِم. مل أؿهد ترتٔٛ افًِامء (58)
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 ؽل ؾول وجفته.وـ ،اـؼول إول: ادسلـة اجتفادية

 ن:مِ  ل  ؿُ  وهو ؾول

 .يه اهللٍِ َح  ،ث مهىٍى افًدويد  حَ صٔخْٚ ادُ  

 ،ْياحلََس  احلٚرث بن ظع ظع ث أيبد  حَ وافنٔخ ادُ  

 .يه اهللٍِ َح 

 وز لـك: ٕاها ورورة.اـؼول اـثاين: ي  

 ن: مِ  ل  وهو ؾول ؿُ 

 ؾؤِٜ افنٔخ أيب بُر احلْبع.

ظبد افرمحن افيٚهري  ث إديٛ أيبد  حَ افنٔخ ادُ 

 .إردين

 يه اهلل.ٍِ َح  ،أمحد افًٔسوي وافنٔخ إصويل

 وافنٔخ افٍَٔه مٚجد افبدراوي.
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 .إشتٚذ افدـتور حمّد ظَِٜ اإلبراهٔمو

 وافدـتور حمّد مٖمون فِٜٔ.

وز لـك: ٕن آطتؽاف ٓ يؽون إٓ اـؼول اـثاـث: ٓ ي  

 دم مسجد جامع.

  ن:مِ  ل  وهو ؾول ؿُ 

 .ث أمحد بن أيب افًْٔغد  حَ ادُ  افنٔخ

 .وافنٔخ افٍَٔه وحٔد ظبد افسالم بٚيل 

 .ث ظّرو ظبد ادًْم شِٔمد  حَ وافنٔخ ادُ  

 .احلِبي ث ظعد  حَ وافنٔخ ادُ  

ث منٓور حسن آل شِامن.  وافنٔخ اُدَحد 

 .ومٗشسٜ دار اإلؾتٚء ادكيٜ 

 وجلْٜ افٍتوى بٚجلٚمع إزهر افؼيف.
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 يٚرس برهٚمي. ـتوروافنٔخ افد 

 وإـقك أؾواهلم:

 اـؼول إول: ادسلـة اجتفادية وـؽل ؾول وجفته.

 ن:مِ  ل  ؿُ  وهو ؾول

 يه اهلل.ٍِ َح  ،صٔخْٚ اإلمٚم مهىٍى افًدوي 

يه ٍِ َح  ،ْياحلََس  احلٚرث بن ظع ظع ث أيبد  حَ وافنٔخ ادُ 

 اهلل.

 ـقك ؾوهلام:إو

 -بن اـعدوياإلمام مصطػى ث دِّ ح  ادُ شقخـا  سلـُت ( 1)

  :ؽلجاب، هذا اـسمال -ظه اهللػِ ح  
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ٕن اهلل  >هذه شتُون رضورة، وافَول ؾٔٓٚ ظن اجتٓٚد

وَن ذِم ادََْسِٚجدِ }ؿٚل:  ٍُ ُتْم َظٚـِ ْٕ وُهن  َوَأ َٓ ُتَبٚرِشُ  {َو

 .[3:9]افبَرة: 

ؾٚٓظتُٚف يُون ذم ادسٚجد، فُن مٚ افًّل إذا مل 

ح بٚفهالة ذم َّ مٚ افًّل إذا مل ُيْس  توجد مسٚجد؟

 ادسٚجد؟

 .، وفُل ؿول وجهؾستُون مسٖفٜ اجتٓٚديٜ حْٔئذٍ 

 .(59)واهلل أظِم، بٚرك اهلل ؾٔك 

 

 

                                                

(59)  ُٝ افتٚشع من   ،ٜهذا افسٗال فِٜٔ اجلًّ -حٍيه اهلل -صٔخْٚ  شٖف

  (.م4242)ادواؾق افثٚين من صٓر أبريل  (هـ3663)صٓر صًبٚن 

  صٍحته افرشّٜٔ )ؾٔسبوك( من خالل افبٞ ادبٚرش.ْز ظَ 
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 احلارث بن طظ طظ اث أبدِّ ح  اـشقخ ادُ  ( وسلـُت 2)

س     ؽلجاب:، كػس اـسمال -حػظه اهلل -ـياحل 

 آطتؽاف دم مساجد ادـازل.

يُون إٓ ذم ذهٛ مجع من افسِف إػ أن آظتُٚف ٓ 

ومسجد افْبي صذ اهلل  ،ادسجد احلرام :ادسٚجد افثالثٜ

 ؿل.وادسجد إ ،ظِٔه وشِم

 وهو مذهب حذيػة وابن ادسقب.

 ٓ ذم مسجد مُٜ وادديْٜ.إٓ اظتُٚف  :وؾال ططاء

ـاء طذ هذا غ مـعه بِ وْ ؽآطتؽاف ؽقام ما دواها من باب أ  

 ادذهب.

إٓ ذم ادسجد اجلٚمع ـ يًْي  ظتُٚفآ  :ن ؾالومـفم م  

 افذي تَٚم ؾٔه اجلًّٜ ـ.
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م بن َُ واحلَ  ،ريهْ وافزُّ  ،وظروة ،احلسن وهو مذهب

 ،وحمّد بن ظع بن احلسغ ،ومحٚد بن أيب شِٔامن ،بْٜٔ تَ ظُ 

 وظّرو بن ديْٚر.

  .رون إغ جواز آطتؽاف دم ؿل مسجدولهب آخ  

 .ابن مسًود وأيب إحوص وأيب ؿالبٜ وهو مذهب

إغ جوازه دم ؿل مسجد وإن مل يؽن  ولهب أيوب 

 مسجد مجاطة.

 عي.خ  ر ـؾحسن واــ  وهو ؾول آخ  

 راء وثبر.واظتٍُٝ أم ادٗمْغ ظٚئنٜ بغ حِ 

 .ًي بجواز آظتُٚف ذم مسٚجد افبٔٝخَ وؿٚل افْ 

 وذم شْده مَٚل. ،بيًْ وجٚء ظن ظٚمر افن   
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جد ن اـتوسع دم جتويز آطتؽاف دم مساأوأرى 

 توسع ؽقه بعض كظر. -اـبقوت

 ن يؼول بجواز لـك ٓ يعاب طؾقهوم   ،عةوآمر ؽقه س  

إمر من إمور اخلٚضًٜ  هذا وذفك أن :إمر

فِضورات  ْت د  ظِ جتٓٚد، ومسٚجد افبٔوت افتي أُ فال

فِهالة  دْت ظِ ؾٓي مسٚجد أُ  >ِحق ِبٚ أحُٚم ادسٚجديَ 

 ٚ ظن ادسٚجد ادبْٜٔ فذفك.ظوًض 

 .(:5)حؽموأأطؾم  واهلل

 

 

                                                

ُٝ افنٔخ َظْز ادٚشْچر  (:5) ( صًبٚن 34ؾٖجٚبْي يوم إحد ) ،شٖف

 هـ(.3663)
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 وز لـك: ٕاها ورورة.اـؼول اـثاين: ي  

 ن: مِ  ل  وهو ؾول ؿُ 

 ؾؤِٜ افنٔخ أيب بُر احلْبع.

ظبد افرمحن افيٚهري  ث إديٛ أيبد  حَ افنٔخ ادُ 

 .إردين

 وافنٔخ إصويل أمحد افًٔسوي.

 وافنٔخ افٍَٔه مٚجد افبدراوي.

 .إشتٚذ افدـتور حمّد ظَِٜ اإلبراهٔمو

 وافدـتور حمّد مٖمون فِٜٔ.
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 ـقك أؾواهلم:إو

  -حػظه اهلل -ؽضقؾة اـشقخ أيب بؽر احلـبظ ( وسلـُت 1)

 كػس اـسمال، ؽلجاب: 

 .وزهذا هو ادتٔرس أن، وإصل أن هذا ٓ َي 

يُون ذم ادسٚجد افتي  -ؿام ت عؾم أكت   -وآطتؽاف 

ّس،  ؾٔٓٚ افهِوات اخلذ  َه ع ؾٔٓٚ إذان وتُ ؾَ رْ يُ 

رج حتى ٓ خَي  >وإؾول أن يُون ذم ادسجد اجلٚمع

 .اإلٕسٚن من ادسجد إػ اجلًّٜ

 نْ ذَ ؾِ٘  وـؽن أما وأن هذا هو اـواؾع اـذي كعقش ؽقه، 

ظذ افوجه افذي  ،وز آظتُٚف ذم مسجد افبَٔٝي 

 بذـره. َٝ ِْ و  ٍَ تَ 

 وـام هو مًِوم أن آظتُٚف ذم ادسٚجد افثالثٜ
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، وادسجد افْبوي، وادسجد إؿل( )ادسجد احلرام

 .ل ظذ إؾؤَِّٜ حُيْ 

  ًَ أن  ،مٜ إفبٚينال  وفٔس ـام ؿٚل صٔخْٚ اإلمٚم اف

 .آظتُٚف ٓ يُون إٓ ذم ادسٚجد افثالثٜ

ؾٓذا افَول ظذ إؾؤِٜ، وفٔس ـام ؿٚل شٔدٕٚ  

 .(;5)إفبٚين

 

 

 

                                                

من صًبٚن  ( 34)يوم إحد  ، اهلٚتفْز ؾؤِته ظَ شٖفته  (;5)

 (.ـه3663)
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 -اـشقخ اـػؼقه ماجد اـبدراوي حػظه اهلل سلـُت ( 2)

 ؽلجاب: ، كػس اـسمال

ٕن ادسٚجد  >ويُون من بٚب افضورة ،هذا جٚئز

 .(62)مٌَِٜ

طبد اـرمحن  اث إديب أبدِّ ح  اـشقخ ادُ  وسلـُت ( 3)

 ؽلجاب:، كػس اـسمال -اـظاهري إردين حػظه اهلل

مجٚهر أهل افًِم ظذ أن آظتُٚف ٓ يُون إٓ ذم 

َٓ تُ }فَوفه تًٚػ:  >ادسجد اجلٚمع ُتْم َو ْٕ وُهن  َوَأ َبٚرِشُ

ٍُوَن ذِم ادََْسِٚجدِ   .[3:9]افبَرة:  {َظٚـِ

ض وهذا ديدن رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم مْذ أن ُؾرِ 

ـٚن افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم يًتُف ذم  ،رموٚن

                                                

 .(هـ3663)من صًبٚن ( 32) اهلٚتف يوم اجلًّٜ ْز ـٚن هذا ظَ ( 62)
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ر ظْه إٔه اظتُف ذم ؽر ادسجد، إٓ ذم ثَ ْٗ ادسجد، ومل يُ 

اهلل ظِٔه وشِم  ٜ من افسْوات مل يًتُف افْبي صذشَْ

ثم اظتُف ذم صوال، وفُْه اظتُف ذم  ،ذم رموٚن

 .ادسجد

رمحٜ اهلل  -أن أبٚ حٍْٜٔ ؽاـتؽققف اـػؼفي ـؾؿسلـة 

 . وهذا ؿول ؿديمأجٚز فِّرأة أن تًتُف ذم بٔتٓٚ -ظِٔه

 .فإلمٚم افنٚؾًي

 دام أن ادسلـة خالؽقة دم ؼر زمن اـؽوروكا، وـؽن ما 

ًْ  ؾْٓٚ ظْدٕٚ ٕٚزفٜ، ومل د إؽالق ادسٚجد وتًىٔل َٓ ُي

إٓ ٕن افتبٚظد آجتامظي هو وشِٜٔ  ،ع واجلامظٚتَّ اجلُ 

 .وجل فِوؿٚيٜ بًد أمر اهلل ظز
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وإن ؿان ُُياـف اجلامهر دم حاـة -ؽتي به ـذا اـذي أُ  

ـُ إٔه َي  -ؾم وإمناـسِّ  ذم بٔته أن  ل  وز فِرجٚل وافْسٚء 

فًل اهلل ظز  > ظز وجلًدا هللًبُّ يًتُف بْٜٔ آظتُٚف تَ 

رؾع ظْٚ هذه  اجلٚئحٜ افتي أصٚبٝ وجل ِبذه افًبٚدة يَ 

 .افًٚمل ـِه

ٕن هذه كازـة وهي ورورة، > وـسـا خماـػع ـؾجامهر 

وطـد اـرضورات هـاك إباحة ـبعض ادحظورات، 

 ؟ؽؽقف وإمر ـقس حمظوًرا

 ِم، وأبو حٍْٜٔ رمحٜ اهلليَول به أبو حٍْٜٔ ذم حٚفٜ افس   

إٕام هو أحد  ،ٚظٚدي   فٔس رجاًل  -افًْامن بن ثٚبٝ ،ظِٔه

 .فٔسٝ هْٜٔؾٜ، ؾّخٚفٍته وأظّدة افٍَه إربًٜ ادًر

افذي هو ذم ٕيري أؾَه من  ،ثم بًد ذفك شٍٔٚن افثوري 
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 .اأيب حٍْٜٔ أيًوٚ، خمٚفٍته صًبٜ جد  

ُٝ  وهْٚك ؿول ؿديم   .فإلمٚم افنٚؾًي ـام أشٍِ

ٚ ؿّٜٔ، وهلٚ وزن أيًوٚ، ذم هذه وهْٚ تهبح افٍتوى هل 

 .اجلٚئحٜ افتي ٕزفٝ

 .هذا وبٚهلل افتوؾٔق، واهلل جل وظال أظِم 

 .(63)وافسالم ظُِٔم ورمحٜ اهلل وبرـٚته 

 

 

 

                                                

( من صًبٚن 32ـٚن هذا َظْز تىبٔق ادٚشْچر يوم اجلًّٜ )( 63)

 هـ(.3663)
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 -اـشقخ إصويل أمحد اـعقسوي حػظه اهلل سلـُت ( 4)

  ؽلجاب:، كػس اـسمال

، حٔٞ دم ادسجد أن آطتؽاف ٓ يصح إٓ إصل

مع  ،وأزواجه ؾٔه -افهالة وافسالم ظِٔه-ُف اظتَ 

ادنَٜ ذم مالزمته، وخمٚفٍٜ افًٚدة ذم آختالط بٚفْٚس 

 .ٓ شٔام افْسٚء

دٚ خوفف ادَتٙ فًدم  ،ؾِو جٚز آظتُٚف ذم افبٔوت 

آختالط بٚفْٚس ذم ادسجد، وحتّل ادنَٜ ذم اخلروج 

 .فًوارض اخلَِٜ

وُهن  }تًٚػ: وفَوفه   َٓ ُتَبٚرِشُ وَن ذِم َو ٍُ ُتْم َظٚـِ ْٕ َوَأ

 .{ادََْسِٚجدِ 

: أن ادراد بٚدسٚجد: ادواضع بٚٔيٜ ه آشتدٓلْج وَ و
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فِهالة ؾٔٓٚ. وموضع صالة ادرأة ذم بٔتٓٚ  ْٝ َٔ افتي ُبِْ 

فِهالة ؾٔه، ؾال َيثبُٝ فه  نَ بْ فٔس بّسجد> ٕٕه مل يُ 

 أحُٚم ادسٚجد احلََٜٔٔ.

 .رسدهٚم أدفٜ أخرى ٓ يتسع ادَٚم فوثَ  

 ،وداود ،وأمحد ،وافنٚؾًي ،وهذا مذهٛ مٚفك

 واجلّٓور.

 -يهح اظتُٚف ادرأة ذم مسجد بٔتٓٚ  وؾال أبو حـقػة:

ٔ ٖ فِهالةوهو ادوضع ادُ   دون افرجل.  - ًتَزل اُدٓ

 .جي ظن اجلديدِٕٔه افبْدََ وهو ؿول ؿديم فِنٚؾًي، وَٕ 

ذم صحٜ  :((إطالم اـساجد))وؾال اـزرؿف دم  

ؿوٓن فِنٚؾًي،  -ٚف ادرأة ذم مسجد بٔتٓٚاظتُ

 !!أصحٓام افهحٜ
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ٚيِض َأُبو  :((اـروضة))ـؽن ؾال اــووي دم  ََ َر اْف َُ ْٕ َؿْد َأ

َٓ َيُوُز ذِم َمْسِجِد  ِديَم. َوَؿُٚفوا:  ََ ٌٜ َهَذا اْف ِٛ َومَجََٚظ  ٔ افى 

ًٓ َواِحًدا ٚ َؿْو َٓ
ْٔتِ ِن. .َب َٓ ِ ُىوا َمْن َؿَٚل: َؿْو   َوَؽ

ِٜ فِ   ٔ
ًِ ٚؾِ ُض افن  ًْ  َوَب

ِٜ
 ٔ
ُض ادَْٚفُِِ ًْ َزُه َب ذِم َمْسِجِد  لِ ُج ِر  َوَجو 

ْٔتِهِ  ٍُ )) ِٚب تَ ـِ   ذِم اَم ـَ  َب  .((وعِ رُ اف

يُّ َوَمٚفٌِك  :((تبقع احلؼائق))وجاء دم  
ًِ ٚؾِ  :َوَؿَٚل افن 

ٚ َٓ  ِ ـُ ُٔوِت  ،َيِهحُّ ذِم ادََْسِٚجِد  َض ُب ًْ َل َب ًَ َداِرِه َحت ى َفْو َج

َتَُِف ؾِٔهِ  ،َمْسِجًدا ًْ  .ادَْْسِجُد اجْلَِٚمُع َأْؾَوُل وَ  ،َيُوُز َأْن َي

َتَُِف  :((ؽتح اـباري))ودم  ًْ ْرَأِة َأْن َت َّ ِْ
ُٜ فِ  ٔ

ٍِ َوَأَجَٚز احْلََْ

 ٚ َٓ
ْٔتِ ي  فَوؾِِٔه َؿْوٌل  ...ذِم َمْسِجِد َب

ًِ ٚؾِ َوذِم َوْجٍه  ،يمٌ دِ ؿَ  ِن 

 ِْ َْصَحٚبِِه َوفِ ِٕ ِٜ  ٔ
َع  :اَمفُِِ َن  افت َىوُّ

ِٕ  
ِ
َجِٚل َوافْ َسٚء َيُوُز فِِر 

ُٔوِت َأْؾَوُل .  ذِم اْفُب
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ََ  :وياينـؾرُّ  ((بحر ادذهب))ودم  ٚل: إذا ؿِْٚ ٍ  وؿٚل اف

ؾِو اظتُف افرجل ذم  -إن صح  -بٚفَول افَديم 

اظتُف ؾوق ؿٚل ذم افبويىي: فو ...  مسجد بٔته وجٓٚن

ل بًٔتٚ من ًَ فو َج وؿٚل أصحٚبْٚ:  زأه ...طٓر ادسجد أج

 أجزأه أيًوٚ. ،ؾٚظتُف ؾٔه وظذ طٓره ،داره مسجًدا

ُٚف  :ٓبن حزم ((ذ  ح  ادُ ))ودم  َُ ْظتِ ِٓ : ا ٌٜ ٍَ ْٝ َضٚئِ َوَؿَٚف

ل  َمْسِجٍد،  ـُ ْٔتِهِ َجٚئٌِز ذِم  ُجُل ذِم َمْسِجِد َب َتُُِف افر  ًْ ،  َوَي

يَْٚ َذفَِك َظْن َظْبِد  اِق َظْن إِ ُرو  ز  ائَِٔل افر   ٍل َظنِ َظْن َرُج  رْسَ

ُجُل ذِم َمْسِجِد َبْٔتِهِ  َتَُِف افر  ًْ َْٖس َأْن َي َٓ َب بِي  َؿَٚل:  ًْ .  افن 

ائَِٔل،  ((:مهْف ابن أيب صٔبٜ))هو ذم  :ؾؾُت  َظْن إرِْسَ

بِي  - َظْن َجٚبٍِر، َظْن َظِٚمرٍ  ًْ َف »َؿَٚل:  -افن  َُ إِْن َصَٚء اْظَت

ْٔتِهِ ذِم   .ضًٔف ،ٍيًْ اجلُ وجٚبر هو ابن يزيد  « َمْسِجِد َب
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َتُُِف مِم ْن  ٚنَ ـَ  نْ إِ وَ  :((اـػح اـؽبر طذ ادؼـع))ودم  ًْ اُد

َزُمهُ َٓ  ِْ ـَ اَم اجلَ   َت  < ُٜ ُذوِر، وَ ٚدَِريِض، وَ َظ ًْ ٍٜ ذِم  وَ َمْن هُ ادَ  َؿْرَي

َٓ ؾِ   ُيَهع  َٓ  َُ  ٚزَ ، َج هُ ْرُ ٚ ؽَ ٔ ل  َمْسِجٍد ... أَ  ذِم  ُٚؾهُ اْظتِ ْصَبَه ـُ

 َة.أَ رْ ادَ 

 زاد طذ حاشقته))وهو ما ؾرره اـشقخ ابن طثقؿع دم 

 : ؾال حقث ((عستؼـِ ادُ 

 فه يبٔح ممٚ بٌره أو - بّرض مًذور إٕسٚن فَُ اظتَ  فو

. بٖس ؾال ،اجلامظٜ ؾٔه تَٚم ٓ مسجد ذم - اجلامظٜ ترك

 ذم رأةاد اظتُٚف يرون ٓ – احلْٚبِٜ :أي – فُْٓم

 مسجد افبٔٝ ـام تَدم .

َٚس ُّن أن يؾٔ ،فُن ظذ افَول بجواز اظتُٚؾٓٚ ؾٔه

 ظِٔٓٚ ادريض وادًذور . 
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وؾد ؾال اـشقخ ططقة صؼر رئقس جلـة اـػتوى إسبق 

وى اأحسن اـؽالم دم اـػت))بإزهر ـ رمحه اهلل ـ دم ؿتابه 

  :((وإحؽام

ًتُف ذم ؿٚل مجٓور افًِامء: ٓ يهح فِّرأة أن ت)

فُن احلٍْٜٔ أجٚزوا فِّرأة بوجه خٚص  ...مسجد بٔتٓٚ 

 .د فِهالةًَ وهو ادُٚن ادُ  ،أن تًتُف ذم مسجد بٔتٓٚ

 .وؾٔه ؿول ؿديم فِنٚؾًي

وجٚء ذم وجه فِامفُٜٔ صحته فِرجٚل وافْسٚء ذم  

 . مسجد افبٔٝ

ظذ وجه  ،وادريض بٚفنِل يهح اظتُٚؾه ذم مسجد بٔته

ّٜٔ وأصحٚب  افنٚؾًي، وـذفك ظذ رأي حمّد بن فِامفُ

 ((افٍتح))ره ابن حجر ذم ـَ ـام ذَ  ،ٚبٜ ادٚفُيبَ ظّر بن فُ 
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 (4:5ص 6ج) ((إوضٚر ٕٔل)) ذم افنوـٚين ِهََ وَٕ 

 وٓ: )ظٚئنٜ ؿول من داود أبو رواه حديٞ رشح ظْد

 . (جٚمع مسجد ذم إٓ اظتُٚف

ؾٖرجو أن يُون ذم  ،ـاء طذ هذا اـوجه إخروبِ 

ظذ افهٍٜ افسٚبق ذـرهٚ  –افبٔٝ ذم مسجد تُٚف آظ

 :أي –ترـه  وحٜ ظندمْفِّّْوع من ادسجد   -

مع شوء افًواؿٛ  ،ًِه بٚدسجدأو ؾِ  –آظتُٚف 

 .ادتوؿًٜ

ز طـه دم ج  ط   نْ إِ  –ل دن اطتاد آطتؽاف ضِّ ؽ  أُ  وإن ؿـُت  

 -أن يَؤه بًد زوال هذه افٌّٜ  - ادسجد دم رمضان

ًً  سٖلافتي َٕ  ل افْبي صذ اهلل ًَ ـام ؾَ  -ٚاهلل أن تزول رسي

 أخبٔتٓنبن أزواجه ؿد رَض  ظِٔه وشِم دٚ رأى بًَض 
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 .فًٔتٍُن مًه

َٚل:   ََ َض، َوَتَرَك  «آْفِز  ُتِرْدَن؟»َؾ و  َُ ََٖمَر بِِخَبٚئِِه َؾ َؾ

ْؼِ  ًَ َف ذِم اْف َُ ِر َرَمَوَٚن، َحت ى اْظَت ْٓ َٚف ذِم َص َُ
ْظتِ ِٓ  ا

الِل إُوَ   ]متٍق ظِٔه بًّْٚه[.  ِمْن َصو 

 .(64)واهلل أظذ وأظِم

  :إستال اـدؿتور حمؿد طؾؼة اإلبراهقم( ؽتوى 5)

  ؾال حػظه اهلل:

 .وز ذم ادسجد وؽرهأن آظتُٚف َي  :رأيي دم ادسلـة

ؾ٘ذا ـٚن  ،ضرْ ْٜ وافهالة ؾَ ن آظتُٚف ُش أ :واـدـقل 

ذم أي مُٚن  سِم أداء افهالةاهلل شبحٕٚه أبٚح فِّ

                                                

 ل يل اجلواب ظز افواتسٚب َش رْ ؾؤِته، وأَ  ُٝ هٚتٍ( 64)

 .(هـ3663)من صًبٚن ( 34)يوم إحد  
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 ؟!ٓ يهح آظتُٚف ؾٔه مَ ؾِِ  ،ضٚهر

وصالة ادرأة  اظتُٚف ظبٚدة فِرجٚل وافْسٚء،أي ـام أن 

ـام صح ذم  ذم بٔتٓٚ أؾول من صالهتٚ ذم ادسجد،

 بول اظتُٚؾٓٚ ذم بٔتٓٚ.ؾّن افًدل واحلُّٜ ؿَ  .احلديٞ

ٍُوَن ذِم ادَْ }أن أيٜو ُتْم َظٚـِ ْٕ وُهن  َوَأ َٓ ُتَبٚرِشُ  {َسِٚجدِ َو

م مْٓٚ اصساط ادسجد َٓ ٍْ ٓ يُ  [3:9]افبَرة: 

َٝ  :ؾٓي تَول فِزوج ظتُٚف،فال ًٍ  إن ـْ  ذم ٚمًتُ

ٕن ادسجد > وز فك مًٚرشة افزوجٜ فٔاًل ال َي ؾ سجد،دا

َٝ  .ذفكفهِح ٓ يَ  ممٚ  .ذم بٔتك ؾال حرج ظِٔك ؾ٘ن ـْ

 . افبٔٝ جٚئز ـٚدسجدذميًْي أن آظتُٚف 

 .(65)واهلل أظِم 

                                                

ٚ ظذ مْنور يل ظذ ( 65) ًَ صٍحتي افنخهٜٔ )ؾٔسبوك( يوم ـٚن هذا تًِٔ
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)حػظه اهلل(  ؽتوى اـدؿتور حمؿد ملمون ـقؾة( 8)

 .اددرس بجامعة إزهر

 م آطتؽاف دم اـبقوت دم ضل أزمة ؿوروكا:ؽْ ُح 

ٕين احلديث دم هذه ادسلـة حع بدأ اـؽالم ؽقفا:  هُت رِ ؿ  

ـْٝ آمل أن يُون هْٚك ؾرج ؿريٛ، ؾُتٍتح ادسٚجد 

  ّ د تكيح وـذفك حتى يُون رأيي بً .ر بٚدهِغوُتً

وزارة إوؿٚف ظن وضع ادسٚجد ذم صٓر رموٚن> 

  ٔ ٚ ذم يشء مِّوس، وأٓ أحتّل فُٔون احلديٞ واؿً

 ٚ فٔس يل أن أحتِّه.صٔئً 

                                                                                   

ُٝ  (هـ3663)من صًبٚن ( 32)اجلًّٜ  هم، آراءمن افًِامء ـتٚبٜ  ضِب

إرشٚل أؿوال افًِامء ذم  -من ضِبٜ افًِم افذين هلم خِىٜ بٚفًِامء ُٝ ِبوضَ 

 ادسٖفٜ.
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 .ومجفرة أهل اـعؾم أن آطتؽاف ٓ يؽون إٓ دم ادسجد

يرى جواز آظتُٚف ذم افبٔٝ،  إٓ أن بعض اـعؾامء

افٍروس،  خٚصٜ مع افضورة ادوجودة أن بوجود

 .وإؽالق ادسٚجد، وظدم وجود مجٚظٚت ؾٔٓٚ وٓ مجًٜ

ُتمْ  } ؿول اهلل تًٚػ: ويـطبق هـا  ًْ وا اهلل َ َمٚ اْشتََى َُ  {َؾٚت 

 .[38]افتٌٚبن: 

ٚ}وؿوفه جل حالفه:  َٓ ًَ ٓ  ُوْش ًسٚ إِ ٍْ َٕ ِ ُف اهلل ُ  َُ  {َٓ ُي

 .[4:8]افبَرة: 

ِبك من هذه فك أن تٖخذ بام اضّٖن إفٔه ؿ :ؽعؾقه 

 ٍَ د َْ إؿوال، وبام يْٚشٛ حٚفك: فك أٓ تًتُف ف

 .وفك أن تًتُف ذم بٔتك .ادسجد
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، ؾٓل فك أن وإلا أخذت  بجواز آطتؽاف دم اـبقت 

 .دمٚمع زوجتك أثْٚءه أم ٓ؟ هذه مسٖفٜ أخرى

 .(66) وبٚهلل افتوؾٔق! 

وز لـك: ٕن آطتؽاف ٓ يؽون إٓ اـؼول اـثاـث: ٓ ي  

 سجد جامع.دم م

 ن: مِ  ل  وهو ؾول ؿُ 

 .ث أمحد بن أيب افًْٔغد  حَ افنٔخ ادُ 

 .وافنٔخ افٍَٔه وحٔد ظبد افسالم بٚيل 

 .ث ظّرو ظبد ادًْم شِٔمد  حَ وافنٔخ ادُ  

 .احلِبي ث ظعد  حَ وافنٔخ ادُ  

                                                

 هـ 3663 فِٜٔ افْهف من صًبٚن (66)

 .م ظْد أذان ادٌرب4242أبريل  9  ادواؾق افثالثٚء
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 .ث منٓور حسن آل شِامند  حَ وافنٔخ ادُ  

 .ومٗشسٜ دار اإلؾتٚء ادكيٜ 

  ى بٚجلٚمع إزهر افؼيف.وجلْٜ افٍتو

 وافنٔخ افدـتور يٚرس برهٚمي. 

 وإـقك أؾواهلم:

 ث أمحد بن أيب اـعقـع دِّ ح  اـشقخ ادُ  ( سلـُت 1)

  ؽلجاب:، كػس اـسمال -حػظه اهلل

ن فن يُون اظتًُٚؾٚ، وفن يٖخذ أحُٚم آظتُٚف> ٕن مِ 

ادسجد، وإٕام شُٔون من  رشوط آظتُٚف أن يُون ذم

 .(67)واهلل أظِم .تٓٚد ذم افًبٚدةبٚب آج

 

                                                

من صًبٚن  (32) ،يوم اجلًّٜ ، اهلٚتفْز ؾؤِته ظَ ته شٖف (67)

 (.هـ3663)
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وحقد طبد اـسالم بايل حػظه  اـشقخ اـػؼقهوسلـت ( 2)

 ؽلجاب: ، كػس اـسمال -اهلل

ٓ يهح آظتُٚف ذم مسجد افبٔٝ، مسجد افبٔٝ 

، فُن آظتُٚف ٓ يُون ؾٔه إذان واإلؿٚمٜ وافهالة

 يهح ؾٔه.

ظن أحُٚم افهالة ذم افبٔوت، ذم رشٚفتك واـتٛ  

ع أذان ادسجد، ِّ تحبٚب إذان ذم افبٔٝ حتى فو َش واش

وإٔه وظن إمور ـِٓٚ، ٓ تتُِم ظن آظتُٚف ؾَط، 

ن وجِس هو وأبْٚؤه بغ إذان واإلؿٚمٜ يدظون ذ  فو أَ 

 .ؾٚفدظٚء مستجٚب بغ إذان واإلؿٚمٜ

ذـر اهلل حتى تىِع ن صذ افٍجر وجِس يَ وـذفك إٔه مَ  

 .ه إصٔٚءافنّس...وٕحو ذفك من هذ
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 .(68)وؾَك اهلل وشددك 

 ث طؿرو طبد ادـعم سؾقم دِّ ح  اـشقخ ادُ  ( وسلـُت 3) 

  ؽلجاب:، كػس اـسمال -حػظه اهلل

وز، وآظتُٚف إٕام يُون ذم مسجد أرى أن هذا ٓ َي 

 .(69)جٚمع، ومسجد افبٔٝ إٕام هو فِجامظٚت

 

 

 

                                                

من صًبٚن  ( 34)يوم إحد  ، اهلٚتفْز ؾؤِته ظَ شٖفٝ  (68)

 (.هـ3663)

من صًبٚن   (32)يوم اجلًّٜ  ، اهلٚتفْز ؾؤِته ظَ شٖفٝ  (69)

 (.هـ3663)
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ؽلجابت ، كػس اـسمالار اإلؽتاء ادقية د وسلـُت ( 4)

ًٓ ج   ه بؼوهلا:تْ ر  د  ا، ص  جدًّ  واًبا مطو

 .(:6)آظتُٚف ٓ يهح إٓ بٚدسجد

 :( ؽتوى جلـة اـػتوى باجلامع إزهر4)

ظِم أهيٚ افسٚئل أن آظتُٚف ظبٚدة، وؿد خهٓٚ اهلل )ا

 .(;6) (بٚدسٚجد، ؾال تهح ذم ؽرهٚ

بن حسن احلؾبي حػظه  ث طظدِّ ح  ل اـشقخ ادُ وُسئِ ( 5)

  ؽلجاب:، سمالكػس اـ -اهلل

 .(72)وز، ظذ افراجحٓ َي 

                                                

ُٝ افسٗال  (:6)    م(.4242( أبريل )3)فدار اإلؾتٚء ادكيٜ ذمأرشِ

ُٝ افسٗال فِجْٜ افٍتوى (;6)    م(.4242( أبريل )3) ذم أرشِ

 ادٌريب. افٔىٍتيإشحٚق  وأب افنٔخ /أؾٚدين به أخي ذم اهلل( 72)
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دة مشفور حسن آل قْ ب  ث أبو طُ دِّ ح  ل اـشقخ ادُ ( وُسئِ 6)

  ؽلجاب:، كػس اـسمال -حػظه اهلل سؾامن

آظتُٚف ذم مسجد افبٔٝ هذه مرابىٜ من بٚب إتيٚر 

ٔ  افهالة إػ افهالة، وفٔس اظتُٚؾً  ٚ بٚدًْى ٚ رشظ

 .(73) واهلل تًٚػ أظِم .افُٚمل

 -ل اـشقخ اـدؿتور يارس برهامي حػظه اهلل( وُسئِ 7)

 ؽلجاب: ، كػس اـسمال

ـٚحلٟ ٓ  ،آظتُٚف ظبٚدة ٓ تُون إٓ ذم ادسجد

وفو ظجزوا  .بٚفىواف بٚفًُبٜ وافوؿوف بًرؾٜ إٓ ُوني

 .(74)مل يُن ظِٔٓم

                                                

 إشحٚق افٔىٍتي ادٌريب. وأؾٚدين به أخي ذم اهلل افنٔخ/أب( 73)

 وأرشل إيل  جواب افنٔخ ذم تسجٔل صويت.

من  ،حمّدبن سٔد اف بن حمّود إشتٚذ /حدثْي بذفك أخي ذم اهلل( 74)
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[ ؽتوى ادمـف بجواز آطتؽاف دم اـبقوت ـؾرجال 6] 

 وؼرها( ؿوروكا)ـؿ ،زمن اـوباءواــساء دم 

وظذ آفه  ،ظذ رشوِل اهلل احلّد هلل، وافهالة وافسالم

 .ن وٓه واتبع هداهوصحبه ومَ 

 :وبعد

ْم ذِم ا}َٔول تًٚػ: ؾ ُُ ْٔ َِ َل َظ ًَ يِن ِمْن َحَرٍج َوَمٚ َج  {فد 

 .[:9]احلٟ: 

ٓ  َمٚ }: أيًوٚ ويَول ْم إِ ُُ ْٔ َِ َم َظ ْم َمٚ َحر  ُُ َل َف َوَؿْد َؾه 

ْٔهِ اْضُىرِ   .[;33]إًٕٚم:  {ْرُتْم إَِف

 

                                                                                   

من دمٔٚط  ،ظّرو ظع إشتٚذ /، أن صديَه ادَربدمٔٚط اجلديدةحمٚؾيٜ 

أرشل افسٗال ذم رشٚفٜ ظذ تىبٔق افواتسٚب فِنٔخ افدـتور يٚرس -أيًوٚ

 برهٚمي، ؾُٚن هذا جوابه.
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وا اهللَ }ويَول جل ذـره:  َُ ُتْم  َؾٚت  ًْ   {َمٚ اْشتََى

 .[38]افتٌٚبن:  

يَن ُيرْسٌ »ويَول صذ اهلل ظِٔه وشِم:   .(75)« إِن  افد 

ُْٖتوا ِمُْْه َمٚ  إَِذا» ويَول أيًوٚ: َْٖمٍر َؾ ْم بِ ُُ َأَمْرُت

ُتمْ  ًْ  .(76)«اْشَتَى

 دم ادسلـتع:ؾوال أهل اـعؾم مطاـعتي ٕبعد و

اطتؽاف مسلـة و، مسلـة اطتؽاف اـرجل دم مسجد بقته

تٚ ادسٖفتغ خالف ذم ـِ تبغ يل إٔه ،ادرأة دم مسجد بقتفا

دسٖفٜ آظتُٚف  َض ر  ًَ ن تَ مَ  رَ بغ أهل افًِم، ومل أَ  ؿديم

 .زمن افوبٚءذم مسٚجد افبٔوت ذم 

                                                

 (.;5أخرجه افبخٚري) صحٔح:( 75)

 .(3559(، ومسِم )::94أخرجه افبخٚري ) متٍق ظِٔه:( 76)
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 فٜ بٚجلواز>افْٚزٖفٜ ادس هذه  وفُن يُّْْٚ أن ٍٕتي ذم 

 وهي: ،فثالثٜ أوجه

 ػ.وْ ( ؿٔٚس إَ 3)

 ( افضورة.4)

 ذم ادسجد افًٚم. ًِِٜ من آظتُٚفافْير ف( 5)

 ًٓ   َٕول:ػ وْ ظن ؿٔٚس إَ  -أو

بام أن افًِامء ؿد اختٍِوا ذم ؿؤٜ اظتُٚف افرجٚل 

وافْسٚء ذم مسٚجد افبٔوت ذم حٚل افرخٚء، ؾٚفَول 

 .َػ وْ آـد وأفزم وأَ  -ل افندة وافوبٚءبجواز ذفك ذم حٚ

 م.واهلل أظِ
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 :طن اـرضورة كؼول -ثاكًقا

 ،وهذه رضورة ،مٌَِٜذم هذه أوٕٜ ادسٚجد  

 ََ دِرَهٚ ر د  وافضورة ُت ََ ، وافضورات تبٔح بِ

 .ادحيورات

 ،افوؿٝ هو آظتُٚف ذم مسٚجد افبٔوت اوادتٚح ذم هذ 

 ر.د أمٚمْٚ إٓ هذا اخلًُٔٚ ؾِم يَ 

 :اــظر ـؾعؾة من آطتؽاف دم ادسجد اـعامطن  -ثاـًثا

س افٍْس ظذ بْ فَٚئل أن يَول: افًِٜ من آظتُٚف َح 

ضٚظٜ اهلل وافتٍرغ فذفك، ويُّن فِنخص أن يتُّن 

ًبد اهلل ؾٔٓٚ ذم يَ  ،يتخذهٚ ذم بٔته ،من هذا ذم ؽرؾٜ صٌرة

 هذا افزمٚن.
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 ًصا:خِّ ؾ  ـاء طذ ما سبق أؾول موجًزا مُ وبِ 

أن يًتُف افرجٚل وافْسٚء ذم ذم أرى إٔه ٓ حرج رشًظٚ  

ذم هذه إوؿٚت افتي أؽَِٝ ؾٔٓٚ مجٔع  ،مسٚجد بٔوهتم

 .ادسٚجد وافزوايٚ وادهِٔٚت بسبٛ إتنٚر وبٚء ـوروٕٚ

 .رشًظٚ ٚصحٔحً  ٚويُون هذا اظتُٚؾً  

أن آظتُٚف ٓ يهح إٓ ذم  ،رذ باـؼول أخ  خ  ن أ  وم   

ق ؽالإو زمن افوبٚءحتى ذم  ،ٚم اجلٚمعادسجد افً

 وإن ـْٚ ٓ ٕٖخذ ٕحن ِبٚ.  .ادسٚجد، ؾِه وجٓته

 وأظِم. ّل َج وأَ  أظذوتًٚػ واهلل شبحٕٚه  
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 اخلٚمتٜ                                      

 ََ  .مٚ فدي  ذم هذه ادسٖفٜ افْٚزفٜ ُٝ ْْٔ  ر أـون ؿد بَ دْ ِبذا اف

  ُٝ ْ ـُ ٚ ذم ؾ٘ن  ًَ ؾٓذا ؾول اهلل  ،افًرض وافسجٔح موؾ

 ن ينٚء.يٗتٔه مَ 

شٖفه ٖؾ -ٕسٖل اهلل افسالمٜ مْٓٚ –وإن ـٕٚٝ إخرى 

 .ويتجٚوز ظن زفع يل خىئيٌٍر يَ  جل وظال أن

رحم ويَ  وافدي ووفدي،وأشٖفه أن يبٚرك ذم زوجتي و 

 .أمي

وظذ آفه  ،م وبٚرك ظذ شٔدٕٚ حمّدِ  افِٓم وَش  ل  وَص 

 .أمجًغوصحبه 
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  واحلّد هلل رب افًٚدغ. 

 وـتبه:

 إٔس أمحد بن حمّود آل رجٛ وافبٚحٞ ادحَق أب 

 ادواؾق اجلًّٜ  (هـ3663)ؽرة رموٚن 

 (.م4242)أبريل  (46)

 -افؼؿٜٔ -شٓل احلسْٜٔٔ -ؿريٜ خٚفد مْنٖة أبو ظّر

 مك.


